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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys är att undersöka hur stereotyper, 
stigmatisering och trivialisering kring psykisk störning, närmare bestämt personer 
med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i film, samt hur 
gestaltningen skiljer sig åt inom två filmer ur olika genrer, skräck- och komedifilm. 
Med filmerna Mina jag och Irene och Hide and Seek som analysunderlag, och med 
hjälp av ett representationsteoretiskt perspektiv, applicerades ett analysschema på 
sekvenser ur materialet som, genom de semiotiska analysverktygen denotation och 
konnotation, användes för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Resultatet visade att båda filmerna upprätthöll stigmatiserande och/eller 
trivialiserande skildringar av dissociativ identitetsstörning men att de skiljde sig åt i 
sitt sätt att porträttera störningen. Dessa sätt leder till olika uppfattningar om 
störningen men har snarlika verkliga konsekvenser.  
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Abstract 
The purpose of this qualitative content analysis is to investigate how stereotypes, 
stigmatization and trivialization around psychological disorders, more specifically 
around people with dissociative identity disorder, are maintained through 
representation in films and how the representation differs within two different film 
genres, horror and comedy films. With the films Me, myself & Irene and Hide and 
Seek as the basis for the analysis and by using the theoretical concepts of 
representation, stigma and trivialization, an analysis scheme was applied to 
sequences from the material, which, through the semiotic analysis tools denotation 
and connotation, were used to answer the study's research questions.  

The results showed that both films maintained stigmatizing and/or trivializing 
depictions of dissociative identity disorder but that they differed in their way of 
portraying the disorder. These approaches lead to different perceptions of the 
disorder but have similar real-life consequences. 
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1. Inledning 
The stigmatisation of those who are mentally distressed has a long history in 
our culture and obviously predates our contemporary media. It must also be 
said that the portrayal of mental illness in films, on television and in the press 
is not the only source of public information and understanding in the area. 
Nonetheless, media coverage does have a very important influence. 

(Greg Philo, 1996, s. 112)

Mass media due to its tremendous reach and constant exposure have the unique 
ability to alter perception and sway popular opinion of large number of people. 
In fact, the media shape our ideas and understanding of various issues and 
events. The frequently negative and imprecise portrayals of mental health 
issues in general and persons with psychiatric disorders in particular, reinforce 
mistaken beliefs and myths about mental illness.

(Srivastava, Chaudhury, Bhat och Mujawar, 2018, s. 5)

Massmedier har sedan sin uppkomst haft en avgörande roll på hur människan 
uppfattar sin omvärld. Vi tolkar och bearbetar kunskap om oss själva och vår 
omgivning genom de medier vi präglas av. Populärkulturen bidrar till formandet av 
känslor, attityder och tankar hos de som tar del av den och därför har 
populärkulturella texter blivit ett allt viktigare forskningsobjekt att studera 
(Lindgren, 2009). Massmedier och populärkulturella texter kan alltså påstås ha en 
bidragande påverkan av människors kunskap och uppfattningar (Lindgren, 2009). 

Att uppfatta massmediernas representation av omgivningen som en absolut och 
faktisk sanning kan däremot leda till snedvridna och felaktiga uppfattningar om den 
värld vi lever i. Enligt Lindgren (2009) är film ett av de mest kraftfulla formerna av 
media som finns i vårt samhälle. Trots att de oftast speglar en fiktiv verklighet 
bidrar de till att påverka publikens uppfattningar och tankar kring de samhällsfrågor 
som de berör (Lindgren, 2009). Psykisk ohälsa har sedan länge varit ett 
återkommande tema inom flertalet filmgenrer där karaktärer porträtteras med någon 
form av psykisk störning. I nästintill alla fall som fiktiva karaktärer har porträtteras 
med en psykisk störning har det framförallt varit för att i underhållningssyfte roa 
eller skrämma sin publik (Braaten, Kulset & Solum, 1997). Trots att det oftast är 
fiktiva verkligheten som porträtteras i filmer kan skildringarna få reella 
konsekvenser på dess publiker.

Uppsatsens titel, “Come out, come out, whatever you are”, är ett citat som kommer 
från DVD-omslaget till Hide and Seek. Det är en ordlek på det vedertagna citatet 
“Come out, come out, wherever you are” som används under leken kurragömma. 
Att byta ut “wherever” till “whatever” kan uppfattas som en pik till att den identitet 
David skiftar till, Charlie, inte är mänsklig. Citatet kan också vara utfört på detta vis 
för att skapa en sort spänningsfaktor kring handlingen för publiken.  

I vår studie har vi valt att undersöka hur två karaktärer med dissociativ 
identitetsstörning porträtteras i två olika filmer, Mina jag och Irene samt Hide and 
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Seek, som tillhör två olika filmgenrer, komedi respektive skräck. Ämnet är av 
vetenskaplig relevans då tidigare forskning inte har studerat specifika störningar 
utan mer generaliserat olika diagnoser och störningar under psykisk ohälsa. Med vår 
studie kan vi analysera hur de olika filmerna har valt att porträttera karaktärerna 
med dissociativ identitetsstörning samt hur störningen i sig kan uppfattas av 
publiken och vilka indikationer dess skildring kan skapa. 

2. Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi att redovisa för bakgrunden till vårt problemområde 
med fokus på dissociativ identitetsstörning samt filmgenrerna ‘skräck’ och 
‘komedi’. 

2.1. Dissociativ identitetsstörning 
Dissociativ identitetsstörning är en form av dissociativ störning som beskriver ett 
tillstånd där individen uppvisar multipla personligheter (American Psychiatric 
Association, 2018). Det är en formell psykiatrisk diagnos som enligt American 
Psychiatric Association (2018) inkluderar följande symtom (och kriterier för 
diagnos): 

• Förekomsten av två eller flera distinkta identiteter (eller 
"personlighetstillstånd"). De distinkta identiteterna åtföljs av förändringar i 
beteende, minne och tänkande. Dessa tecken och symtom kan observeras av 
andra eller själv rapporteras av individen. 

• Pågående luckor i minnet om vardagliga händelser, personlig information 
och/eller tidigare traumatiska händelser. 

• Symtomen orsakar signifikanta besvär eller problem inom individens 
sociala, yrkesmässiga eller andra funktionsområden. 

 
Människor som har upplevt fysiska och sexuella övergrepp i barndomen har ökad 
risk för dissociativ identitetsstörning. De allra flesta människor som utvecklar 
dissociativa störningar har upplevt repetitiva, överväldigande trauman i barndomen. 
Bland människor med dissociativ identitetsstörning i USA, Kanada och Europa har 
cirka 90 procent varit offer för övergrepp och försummelse som barn, och omkring 
70 procent har försökt begå självmord i något skede av livet (American Psychiatric 
Association, 2018).  

Identitetsskiften inträffar ofrivilligt och orsakar ångest hos individer med dissociativ 
identitetsstörning. De kan känna att de plötsligt blir observatörer av sig själva, det 
de säger och deras handlingar, eller att deras kroppar kan kännas annorlunda (t.ex. 
som ett litet barn eller annorlunda i form och vikt) (American Psychiatric 
Association, 2018). En person med dissociativ identitetsstörning kan känna sig som 
om hen består av två eller flera entiteter där varje entitet har ett eget sätt att tänka 
och komma ihåg om sig själv på. Medvetenheten om en personlighet för den andra 
kallas ”sam-medvetande” och existerar i varierande grad. Vissa kan vara helt 
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omedvetna om de andra identiteterna medan vissa kanske är medvetna om andras 
existens men inte har någon interaktion med dem (American Psychiatric 
Association, 2018). Endast en personlighet interagerar med den yttre miljön i en 
given stund. En personlighet kallas att vara "ute" när de har verkställande kontroll 
över kroppen vid ett givet ögonblick. De andra kanske eller kanske inte uppfattar 
eller påverkar vad som händer (American Psychiatric Association, 2018). 

Behandling av dissociativ identitetsstörning innebär vanligtvis psykoterapi 
(American Psychiatric Association, 2018). Terapin har som mål att hjälpa människor 
att få kontroll över den dissociativa processen och symtomen genom att hantera 
tidigare traumatiska upplevelser. Den upplevs därför ofta som speciellt intensiv och 
svår att bearbeta. Kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi är två 
vanliga typer av behandling, men även hypnos har visat sig vara till hjälp vid 
behandlingen av dissociativ identitetsstörning (American Psychiatric Association, 
2018).  

Det finns inga medicin tillgänglig för att behandla symtomen på dissociativ 
identitetsstörning. Däremot kan medicinering vara till hjälp vid behandling av 
besläktade tillstånd eller symtom, som exempelvis antidepressiva medel för att 
behandla symtom på depression (American Psychiatric Association, 2018).  

2.2. Skräckfilm - en definition 
Skräckfilm är en genre som, genom att presentera tittaren för tabubelagda, okända 
eller övernaturliga ting, har som mål att skrämma eller chockera sin publik 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet myntades i USA tidigt under 1930-talet i 
och med filmbolaget Universals framgångar med filmer såsom “Mysteriet ‘Dracula” 
och “Frankenstein”.  

I det tidiga skedet av skräckfilmsproduktion var det porträtterade hotet främst 
monster från kulturer som uppfattades som exotiska enligt västeuropéer och 
nordamerikaner, exempelvis mumier eller vampyrer (Nationalencyklopedin, u.å.). 
Detta kom emellertid att förändras och under 1960-talet var det den inhemska, 
amerikanska kulturen som var aktuell att gestalta, gärna med kärnfamiljen i fokus. I 
och med ökad internationell TV-bevakning och avtagandet av filmcensur under 
1970-talet blev våldsskildringar i skräckfilmer alltmer realistisk, en trend som håller 
i sig än idag (Nationalencyklopedin, u.å.). 

2.3. Komedifilm - en definition 
Enligt Svenska filminstitutet (2015) definieras komedifilm som film vars syfte 
främst är att roa tittaren genom att framkalla skratt, detta genom exempelvis satir 
eller skämt. Då filmer i denna genren inte bör tas på fullt allvar ger den 
filmskaparen utrymme att överskrida områden som i andra fall skulle kunna anses 
vara olämpliga (King, 2002). 

Komedifilm har funnits sedan spelfilmens begynnelse och är än idag bland de mest 
populära genrerna (King, 2002). I början av genrens utveckling saknades ofta 
narrativ och filmens fokus låg på enskilda vitsar och skämt (King, 2002). Detta 
förhållningssätt utvecklades till filmer med mer klassiska berättarformat blandat 
med komikerframträdanden där komikern i sig stod i centrum för att sätta den 
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komiska tonen. Detta narrativa format följs främst av den romantiska komedin, en 
utveckling av komedigenren, där romantiken, behandlat på ett lättsamt sätt, står i 
förgrunden av berättelsen (King, 2002). 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer med dissociativ 
identitetsstörning gestaltas i två filmer ur två olika genrer, Hide and Seek och Mina 
jag och Irene. 

3.1. Frågeställningar 

• Hur porträtteras karaktärerna med dissociativ identitetsstörning i filmerna Hide 
and Seek och Mina jag och Irene? 

• Hur skiljer sig Hide and Seek och Mina jag och Irene i sin skildring av dissociativ 
identitetsstörning?  

• Stigmatiseras och/eller trivialiseras dissociativ identitetsstörning i filmerna, och i 
sådana fall hur? 

• Upprätthålls stereotyper kring dissociativ identitetsstörning genom sin 
representation av diagnosen, och i sådana fall hur? 

4. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer vi att redovisa för den tidigare forskning som bedrivits 
kring vårt problemområde, både inom psykiatrin och media och kommunikation, 
samt hur vår studie bidrar till att identifiera en lucka inom forskningen.  

4.1 Tidigare forskning inom psykiatrin  
Studier inom psykiatrin har framförallt fokuserat på porträtteringen av olika 
identitetsstörningar och psykisk ohälsa samt vilken bild av sjukdomen dessa ger. I 
en studie med Damjanovic (2009) i ledning, docent inom psykiatrin vid Clinical 
Center i Serbien, samt forskarna Vuković, Jovanović och Jašović-Gašić menar dem 
att ett av de kraftfullaste och mest väsentliga formerna av masskommunikation är 
film och att dessa har ett betydelsefullt inflytande på publikens uppfattningar. 
Specifikt när det handlar om porträtteringen av olika identitetsstörningar, som i 
många fall ger en skev bild av verkligheten och diffus uppfattning om sjukdomen. I 
sin studie har Damjanovic et al. (2009), ur ett psykiatriskt perspektiv, granskat en 
stor mängd filmer och dess berättarteknik när det gäller porträttering av olika 
identitetsstörningar och vilken bild dessa förmedlar till publiken. Studien har 
analyserat materialet utifrån en semiotisk utgångspunkt och vad olika tecken, 
symboler och myter skapar för betydelse genom det psykiatriska perspektivet samt 
vad detta kan skapa för uppfattning av psykiska störningar. Trots att porträttering av 
identitetsstörningar och psykisk ohälsa inte är något nytt fenomen, utan har existerat 
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inom film sen början av 1900-talet, menar Damjanovic et al. (2009) att film har 
blivit en integrerad del av vår kultur och ingen annan konstform kan fånga 
publikens uppmärksamhet i sådan utsträckning samt upprätthålla stigman och 
stereotyper hos publiken gällande psykisk ohälsa. Även om vissa filmer skildrar 
sympatiska och tilltalande karaktärer med psykiatriska störningar, är majoriteten i 
framställningen av studiens material karaktärer med psykiatriska störningar mer 
oberäkneliga, aggressiva och farliga. Dessa typer av filmer skapar mer fördomar och 
missuppfattningar för publiken, som i sin tur bidra med stigmatisering och 
stereotyper kring hur personer som har en identitetsstörning samt psykisk sjukdom 
är (Damjanovic et al., 2009). Från ett psykiatriskt perspektiv menar Damjanovic et 
al. (2009) att filmer och dess dramaturgi som behandlar identitetsstörningar och 
psykisk ohälsa domineras av snedvridningar och ger publiken en icke sanningsenlig 
skildring. Amnesia och dissociativ identitetsstörning kommer specifikt i rampljuset, 
enligt Damjanovic et al. (2009), på grund av den melodramatiska potential som 
dessa störningar har.  
 
Kimmerle och Cress (2013), forskare från University of Tuebingen vid institutionen 
för tillämpad kognitiv psykologi och mediapsykologi samt forskare vid Knowledge 
Media Research Center i Tyskland, menar att mediekonsumenter i allmänhet möter 
och exponeras för presentationer av psykisk sjukdom och att detta påverkar 
publikens kunskap och attityd gentemot psykiska störningar. Precis som 
Damjanovic et al. (2009) tar upp i sin studie menar även Kimmerle och Cress 
(2013) att skildringar av psykisk ohälsa och identitetsstörningar ofta är felaktiga 
samt att porträtteringen kontinuerligt är laddad med negativa egenskaper. Kimmerle 
och Cress (2013) har i sin studie utfört två olika undersökningar, en 
surveyundersökning där publikens attityder och kunskap gentemot tre olika 
psykiska diagnoser (tvångssyndrom, depression och schizofreni) studeras samt ett 
experiment där publikens kunskap om och emotionella reaktioner på en diagnos 
(schizofreni) studeras. När det gäller publikens attityd och antaganden visade det sig 
att publiken uppfattar psykiskt sjuka karaktärer mer negativt än exempelvis 
våldsamma karaktärer som inte har någon psykisk störning. Dessutom baserades 
publikens antaganden om de tre diagnoserna (tvångssyndrom, depression och 
schizofreni) på felaktiga uppfattningar och attityder. På så vis tenderar publiken att 
utveckla en negativ attityd gentemot psykiatriska störningar och psykiskt sjuka 
människor, då den kunskap som publiken får från media och film består till stor del 
av felaktigheter (Kimmerle och Cress, 2013). Resultatet av experimentet uppvisade 
liknande negativa aspekter, då publikens kunskap om hur människor med 
schizofreni är och vad diagnosen innebär var till stor del felaktig. Publiken 
reagerade dessutom mer emotionellt negativt då det var en fiktiv film och bild av 
schizofreni än när det var en dokumentär och en trovärdig bild av diagnosen. 
Eftersom psykiska störningar framställs på ett stigmatiserande sätt i media och film, 
samt dessutom inte korrekt ur ett psykiatriskt perspektiv, menar Kimmerle och 
Cress (2013) att detta är en bidragande faktor till kunskapsluckor hos publiken och 
att denna felaktiga kunskap i sin tur kan leda till en negativ inställning gentemot 
psykiska störningar.  
 
West och Turner (2018), professorer inom kommunikationsstudier, menar att det 

 (45) 5



inte med säkerhet går att säga att massmedia har en specifik påverkan på publikens 
uppfattning, snarare att det går att konstatera att publiken reagerar på olika sätt. De 
konstateranden som Damjanovic (2009) samt Kimmerle och Cress (2013) gör om 
massmedias inflytande på publikens uppfattningar går egentligen inte att bekräfta. 
Till viss del går det dock att säga att massmedia har ett inflytande på publikens 
reaktioner och tolkningar av ett specifikt innehåll samt bidrar till publikens 
uppfattningar om det som porträtteras (West och Turner, 2018).  

4.2 Tidigare forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap 
Mediebilden som finns av psykisk ohälsa är ofta rik på våld och brottslighet samt 
dessutom fylld med stereotyper med socialt avvikande beteenden. Forskarna 
Quintero Johnson och Miller (2016) inom Kommunikationsavdelningen vid 
University of Massachusetts i Boston, har med sin studie sett att en tydlig skillnad i 
framställningen av psykisk störning finns inom filmspråket, specifikt mellan 
manliga och kvinnliga karaktärer. Deras studie har bestått av en textanalys av tre 
olika medieformat (tidningars bevakning av ett fall, en film samt en dokusåpa) där 
psykisk ohälsa och psykisk störning porträtteras. Studien beskriver hur dessa format 
framställer en manlig karaktär kontra en kvinnlig karaktär samt hur dessa 
skildringar skapar olika uppfattningar hos publiken. I framställningar av kvinnliga 
karaktärer tenderar berättandet att ha en sympatisk hållning, dels för att publiken ska 
få en relation till karaktären och dels för att publiken ska få en förståelse. Många 
gånger porträtteras kvinnliga karaktärer som ett offer för någon annans psykopati 
som i sin tur leder till våldsbenägenhet. Enligt Quintero Johnson och Miller (2016) 
rättfärdigas oftast kvinnliga karaktärers våldsamma beteende med en förstående och 
sympatisk bild av den psykiska störningen. Berättelsen om den psykiskt störda 
kvinnliga karaktären är ofta inramad som en tragisk konsekvens av omgivningen 
hon lever i. På så vis skapar denna mediebild konsekvenser för potentiella effekter 
och uppfattning om psykisk sjukdom i samhället. När det kommer till manliga 
karaktärer som lider av psykisk störning tenderar dessa att framställas som galna 
med bristande empati, ångerfullhet och ett aggressivt beteende (Quintero Johnson 
och Miller, 2016). Dessa psykopatiska element, som ofta framställs inom film, är 
relativt vanliga eftersom de berättartekniskt fångar och upprätthåller publikens 
uppmärksamhet. Quintero Johnson och Miller (2016) menar att detta inte enbart är 
problematiskt på grund av de felaktiga uppfattningar det ger av psykiska störningar, 
utan även att dessa skildringar presenterar specifika antaganden om män som lider 
av detta. Våldsamt beteende har blivit ett återkommande drag i filmatiseringen av 
manliga karaktärer med psykiatriska störningar, samt att det finns extrema 
moraliska avvikelser hos karaktärerna (Quintero Johnson och Miller, 2016). Då 
exponeringen av felaktig föreställning finns inom filmberättandet menar Quintero 
Johnson och Miller (2016) att negativa föreställningar förutsäger negativa attityder 
mot psykisk störning samt mot personer som lider av det. Eftersom kvinnliga 
karaktärer får en sympatisk skildring öppnar detta upp för en förståelse. Skildringen 
av psykisk störning hos en kvinnlig karaktär ses som en reaktion på en händelse i 
dennes liv, medan skildringen av en manlig karaktär fastställer psykopati som en 
personlighetsfaktor. 
 
I en metastudie (en studie av andra studier) av Pirkis, Blood, Francis och McCallum 
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(2006), forskare inom professionell kommunikation vid University of Melbourne 
och University of Canberra, granskades den publicerade litteratur som fanns att 
återfinna kring omfattningen, naturen och effekterna av porträtteringen av psykisk 
störning i fiktiva filmer och TV-program. Genom att söka efter termer relaterade till 
psykisk störning och fiktiva medier inom relevanta referensdatabaser framställdes 
en lista på vetenskapliga artiklar som var av intresse för att besvara studiens 
forskningsfrågor: 

1. I hur stor omfattning och på vilket sätt porträtteras psykisk störning i 
fiktiva filmer och TV-program?

2. Finns det bevis för att porträtteringen av psykisk störning i fiktiva filmer 
och TV-program kan ha skadliga effekter?

3. Finns det bevis för att porträtteringen av psykisk störning i fiktiva filmer 
och TV-program kan ha positiva effekter? 

Dessa artiklar klassificerades sedan utefter vilken forskningsfråga som de potentiellt 
informerade om, och resultaten från de enskilda studierna sammanfattades för att 
formulera slutsatser som berörde någon av de tre forskningsfrågorna (Pirkis et al., 
2006). Litteraturen som granskades antydde att porträtteringen av psykisk störning i 
fiktiva filmer och TV-program skedde ofta och generellt var negativt betonad, vilket 
leder till en kumulativ negativ effekt på allmänhetens uppfattning om personer med 
psykisk sjukdom och på sannolikheten för att personer med psykisk sjukdom söker 
lämplig hjälp. Artikeln drar slutsatsen att det finns ett behov av ett samarbete mellan 
mentalvården och film- och TV-industrin för att kunna motverka negativ 
porträttering av psykisk störning samt för att utforska potentialen för positiva 
skildringar med syfte att utbilda och informera (Pirkis et al., 2006). 

I en annan studie, bedriven av Myrick och Pavelko (2017), forskare inom film- och 
mediestudier vid Pennsylvania State University respektive kommunikation vid 
Bradley University, undersöktes skillnaderna i hur en publik uppfattar samt kommer 
ihåg medierade porträtteringar av psykisk störning som antingen trivialiserande eller 
stigmatiserande genom två separata experiment. Myrick et al. (2017) beskriver hur 
det bedrivits mycket forskning kring hur media stigmatiserar psykisk störning, men 
att den trivialiserande aspekten ofta förbises. Myrick et al. (2017) menar att 
trivialiseringen av psykisk störning i media kan leda till att dess publik är mindre 
benägen att söka hjälp om de känner igen sig i skildringarna, samt att publiken inte 
anser att störningen bör tas på allvar. 

I det första experimentet ombads deltagarna, totalt sett 194 studenter vid ett stort 
universitet, att dra sig till minnes och beskriva en mediebild där psykisk störning 
stigmatiserats eller trivialiserats. Resultatet antydde att publiken mindes vissa delar 
av stigmatisering och trivialisering bättre än andra samt att hågkomsten av 
trivialisering associerades med andra ordmönster än stigmatisering (Myrick et al., 
2017). I det andra experimentet ville forskarna ta reda på om liknande resultat skulle 
förekomma när individer ombads att omedelbart återge en medierad skildring av en 
specifik psykisk störning. Detta undersöktes genom att visa ett klipp där den 
specifika psykiska störningen skildrades på ett trivialiserande sätt och ett klipp där 
den skildrades på ett stigmatiserande sätt. Resultaten fann att liknande resultat 
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uppstod i båda experimenten. Myrick et al. (2017) föreslår därför att teorier och 
konceptuella modeller angående skildringen av psykisk störning och dess effekter 
uppdateras för att inkludera både stigmatisering och trivialisering. 

4.3 Vårt bidrag 
Den tidigare forskningen har framförallt studerat hur psykiska störningar generellt 
sett felaktigt porträtteras i medier samt hur medierepresentationen ramar in 
karaktärer på olika sätt. Medieskildringar av en specifik störning har däremot inte 
studerats, och inte heller mediebilden av fiktiva karaktärer med en specifik psykisk 
störning och de konnotativa betydelser sådana fiktiva skildringar har. Därav är vår 
studie relevant för att fylla dessa kunskapsluckor, då vi studerar fiktiva skildringar 
av en specifik psykisk störning - dissociativ identitetsstörning – i två olika 
filmgenrer. Det finns såvitt vi känner till ingen tidigare forskning inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen som specifikt studerat hur dissociativ 
identitetsstörning porträtteras i film. 

5. Teoretiska begrepp och perspektiv 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och begrepp vi har valt att 
ha som underlag för vår studie. Med socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk 
ansats och de teoretiska begreppen representation, semiotik, stigma och 
trivialisering kommer vi att argumentera för och stärka de resonemang som görs i 
analysen. 

5.1 Socialkonstruktionism 
Enligt socialkonstruktionismen är människans verklighetsuppfattning en social 
konstruktion som skapas genom språket och därmed personens dagliga sociala 
interaktioner (Burr, 2003). Kunskap är alltså socialt konstruerad. Genom språket 
finner människor gemensamma beskrivningar och förklaringar och tillskriver 
kollektivt logik till det som händer i omvärlden (Burr, 2003).  

Lindgren (2009) skriver att det finns vissa grundantaganden som är gemensamma 
för den socialkonstruktionistiska inriktningen: man har en kritiskt syn på självklar 
kunskap, man anser att kunskap om världen är kulturellt präglad och det finns 
tydliga samband mellan kunskap och sociala processer samt mellan kunskap och 
social handling. Mer utförligt beskriver Lindgren (2009) att vår kunskap om världen 
konstrueras genom populärkulturella texter (inte bara text i form av bokstäver utan 
olika yttringar i form av ljud, bilder och saker) och att dessa uttrycker, samt 
påverkar, vad många av oss känner, tänker och drömmer. Vidare förklarar Lindgren 
(2009) att eftersom vi är historiska och kulturella varelser så uppfattar och 
representerar vi världen på sätt som är historiskt och kulturellt specifika, och i vårt 
fall är dessa representationer i form av populärkulturella texter. Det samband mellan 
kunskap och sociala processer som nämns ovan innebär att det är genom social 
interaktion som kunskap frambringas och där gemensamma sanningar byggs, medan 
sambandet mellan kunskap och social handling handlar om att olika sociala 
världsbilder leder till olika sociala handlingar (Lindgren, 2009). Den sociala 
interaktionen blir i vårt fall den populärkulturella texten där det som sägs i texten, 
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samt hur det sägs, skapar bilder av världen som leder till reella sociala konsekvenser 
(Lindgren, 2009). 

Vidare redogör Wenneberg (2001) för den tresidiga modell som Berger och 
Luckmann beskriver i sin bok The Social Construction of Reality: A treatise in the 
Sociology of Knowledge. Modellen grundar sig på tre påståenden: samhället är en 
produkt skapad av människan, en objektiv verklighet utgörs av samhället och 
människan är socialt skapad. Med andra ord utformar människan vanor som sedan 
sprids till andra människor och efterhand blir till institutioner som appliceras på 
samhället. Dessa institutioner blir till kollektiva “sanningar” som samhället tar för 
givet och som sprids vidare i generationer (Wenneberg, 2001). Populärkulturella 
texter hjälper till att bibehålla dessa institutioner och samhälleliga konstruktioner, 
och att lära in och skapa vanor utifrån karaktärer och situationer ur filmer bidrar i 
sin tur med att upprätthålla normer och sanningar för människan att rätta sig efter 
(Wenneberg, 2001).  

Då vi i vår studie är intresserade av att undersöka hur dissociativ identitetsstörning 
framställs i film är socialkonstruktionismen lämplig att utgå ifrån, detta för att man 
kan se på framställningen av karaktärerna som en konstruktion av verkligheten. För 
att förstå hur den sociala konstruktionen av dissociativ identitetsstörning är 
uppbyggd är det relevant att analysera film, detta för att film är djupt rotad i den 
kultur, den tid och det samhälle som den produceras i (King, 2002). Det finns därför 
ett ideologiskt och sociologiskt värde i att analysera den (King, 2002).  

5.2 Representation 
Begreppet representation är centralt inom cultural studies och har som funktion att 
sammankoppla mening och språk till kultur (Hall, 1997). Stuart Hall (1997) skriver 
i sin bok Representation att begreppet står för den meningsskapande process och 
produktion som sker genom tecken, språk och bilder. Hall (1997) beskriver vidare 
att representation gör det möjligt för oss att referera till den verkliga världen som 
består av verkliga ting, personer eller incidenter (eller fantasivärldar där ting, 
personer och incidenter återfinns) genom begrepp och språk som ger texten mening 
även för andra människor, detta för att begreppen och språket representerar 
innehållet.   

Enligt Hall (1997) sker två processer av meningsskapande parallellt med varandra, 
processer som han refererar till som representationssystem. Det första 
representationssystemet kan liknas vid mentala kartor som binder samman våra 
föreställningar om företeelser i vår omvärld. Vi förstår världen genom det 
begreppssystem som vi bär på och alla har vi olika begreppssystem att referera till 
(Hall, 1997). Delar vi stora delar av detta system med en annan individ, alltså tolkar 
omvärlden på snarlika vis, kan vi således bygga en gemensam kultur av betydelse 
med denne som tillåter kommunikation. Språket är det andra 
representationssystemet som Hall (1997) hänvisar till. Vi måste kunna översätta de 
mentala kartorna till ett gemensamt språk och i det här fallet används begreppet 
“språk” i vid bemärkelse: symbolspråk, talspråk, bildspråk och skriftspråk ingår alla 
i definitionen.  
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I och med att vi i vår undersökning har som mål att undersöka hur dissociativ 
identitetsstörning representeras i materialet anser vi att representation är ett lämpligt 
perspektiv att använda, detta för att vi skall kunna identifiera mening i texten och 
analysera hur film formar gemensamma begreppsliga kartor. 

5.2.1 Stereotyp 
Enligt Lindgren (2009) innebär begreppet stereotyp vissa förutbestämda egenskaper 
och attribut som skapar en uppfattning om något; det är en generalisering av en 
specifik grupp människor som hjälper oss att kategorisera attribut. Lindgren (2009) 
menar att stereotyper är en förenklad föreställning om hur individer i en given grupp 
förväntas bete eller uttrycka sig. Inom fiktion och olika filmgenre används 
stereotyper flitigt, med anledning av att man slipper presentera karaktärerna men 
framförallt då stereotypers roll blir att konnotera egenskaper istället för att visa dem 
(Lindgren, 2009). Av denna anledning är stereotyp ett relevant begrepp att använda i 
vår studie, speciellt då användningen av stereotyper i materialet bidrar till en 
porträttering av karaktärernas dissociativ identitetsstörning.  

5.3 Semiotik 
Ett av de mest kraftfulla och inflytelserika verktyg att använda sig av för att studera 
och analysera mening och betydelse inom media är semiotiken (Bignell, 2002). 
Semiotik är ett begrepp som härstammar från det grekiska semeion och betyder 
läran om tecken. Bignell (2002) menar att semiotiken är ett sätt att analysera mening 
genom att studera olika tecken och dess betydelse. Inom semiotiken är ett tecken 
något som står för något annat. Exempel en bild har en större betydelse och mening 
än att enbart vara en bild. Semiotiken utvecklades först för att få en förståelse för 
hur språk fungerar, men då vi kan hitta tecken som bär på en mening överallt 
används semiotiken som verktyg till mer än att enbart tolka och förstå språk. Bignell 
(2002) menar att det visuella tecknet är större än det verbala, för att ett ord heter 
olika på olika språk men ett visuellt tecken kan förstås av alla människor som kan se 
det. När man använder sig av semiotiken bryts kontexten ned till olika tecken för att 
man ska kunna analysera dess mening, betydelse och vad detta ger för signaler till 
mottagaren (Bignell, 2002).  

Semiotiken är ett användbart verktyg och är relevant för vår studie eftersom vi ska 
analysera de egenskaper som porträtteras och vad dessa konnoterar. På så sätt kan vi 
bryta ner materialets kontext till beståndsdelar för att få fram en djupare betydelse.  

5.3.1 Denotation och konnotation 
Enligt Lindgren (2009) skapas betydelse genom två nivåer inom semiotiken: den 
språkliga och den mytologiska. På den språkliga nivån, bildens ytliga betydelse på 
den första graden, skapas betydelser rent bokstavligt (Lindgren, 2009). Denna nivå 
kallas även för bildens denotativa betydelse. På den andra nivån, den mytologiska, 
skapas istället symboliska innebörder och kallas för bildens konnotativa betydelse 
(Lindgren, 2009). För att kunna urskilja hur våra studieobjekt är konstruerade, samt 
vilken betydelse de har och implikationer de bär med sig, kommer vi att använda 
oss av denotation och konnotation i vår analys. 
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5.4 Stigma 
Goffman (2011) beskriver stigma som ett sociologiskt fenomen som sker när en 
individ besitter en egenskap som är djupt misskrediterat av det samhälle individen 
tillhör och att individen, som ett resultat, blir avvisad av samhället. Det är enligt 
Goffman (2011) även vanligt att detta leder till att individen reduceras till att enbart 
stå för det som stigmat symboliserar och anger tre olika former av stigma: fysiskt, 
psykiskt och tribalt. Fysiska stigman kan exempelvis vara kroppsliga missbildningar 
medan psykiska stigman kännetecknas av avvikande karaktärsegenskaper. Tribala 
stigman berör exempelvis grupper som tillhör en viss religion eller etnicitet 
(Goffman, 2011). De egenskaper som leder till stigmatisering kan alltså vara synliga 
eller osynliga samt kontrollerbara eller okontrollerbara, och psykiskt stigma är 
därmed inte lika lätt att urskilja som fysiskt eller tribalt stigma.  

Psykiska stigman handlar enligt Goffman (2011) om att identifiera avvikande 
personlighetsdrag som inte är önskvärda hos individer, baserat på våra sociala 
förväntningar. I den här kategorin faller personer med psykisk störning, och därmed 
även dissociativ identitetsstörning, in. En konsekvens av att individen inte vet hur 
uppenbart stigmat är är att det kan leda till skylning. Goffman (2011) beskriver 
skylning som en process där individen försöker skydda sig själv från värderingar 
kring stigmat genom att dölja attribut som kan kopplas samman till det. Individen 
sätter sig själv i kontrast till vad som anses vara “normalt” och försöker anpassa sig 
till samhällets normer, samtidigt som hen inte får förneka sin ‘olikhet’ (Goffman, 
2011). När en avvikelse går att urskilja hos en individ har personer i dess närhet en 
tendens att ta till åtgärder som ”på ett effektivt sätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad 
reducerar vederbörandes livsmöjligheter” (Goffman, 2011, s. 14). Det kan handla 
om att dessa personer, helt undermedvetet, har lärt in föreställningar om stigmat de 
har identifierat genom representationer av det som de bland annat tagit del av 
genom populärkulturella texter (Goffman, 2011).  

Enligt Robinson, Turk, Jilka och Cella (2019), forskare inom Institutionen för 
psykologi samt Institutionen för psykiatri via King’s College London, tros stigma 
vara vanligare vid sjukdomar som uppfattas ha osäkra eller komplexa 
bakomliggande orsaker, något som delvis kan förklara varför stigmatisering av 
psykiska hälsotillstånd är kraftigare än av fysiska. Forskning har bedrivits som 
stödjer kopplingen mellan okunskap och stigmatisering och visar att ökad kunskap 
kring mental ohälsa är förknippad med en minskning av stigmatiserande attityder 
(Robinson et al. 2019). Dessutom har brist på förståelse kring psykiska 
hälsotillstånd visat sig vara förknippad med allmän rädsla och uppfattningen att 
människor som upplever psykiska hälsoproblem är farliga (Robinson et al. 2019). 
Personer med psykiska hälsoproblem är mindre benägna att söka hjälp om de 
känner att deras tillstånd är stigmatiserat och stigmatiserande attityder isolerar de 
drabbade, något som leder till att många samhälleliga roller, som att hitta ett jobb, 
blir svårare (Robinson et al. 2019). Om populärkulturella texter, däribland film, 
porträtterar dissociativ identitetsstörning på stigmatiserande sätt finns det således en 
stor risk att dessa synsätt upprätthålls. Av denna anledning är stigma ett relevant 
begrepp för oss att använda i vår studie. 
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5.5 Trivialisering 
Robinson et al. (2019) beskriver trivialisering som ett sätt att förminska betydelsen, 
vikten eller allvaret av ett stigma. När det kommer till psykiska sjukdomar handlar 
det om att de porträtteras som lätta att drabbas av, leva med eller behandla 
(Robinson et al. 2019). Forskning tyder på att trivialisering kan uppstå när diagnoser 
introduceras i allmänt språkbruk utan kunskap om deras betydelse, till exempel att 
använda termen OCD för att beskriva en personlig preferens beträffande 
arrangemanget av sina tillhörigheter (t.ex. "Jag har OCD på att städa mitt rum") 
(Robinson et al. 2019). Detta kan förminska upplevelsen hos de som lider av ett 
psykiskt hälsotillstånd. Studier som undersökt trivialisering tyder på att det kan 
stärka den sociala ojämlikheten och att detta fenomen är vanligt beträffande 
psykiska hälsotillstånd (Robinson et al. 2019). Enligt Pavelko och Myrick (2015) 
kan en sjukdom trivialiseras på tre distinkta men ändå besläktade sätt: 
Överförenkling av symptom eller orsaker, skepsis kring sjukdomens svårighetsgrad, 
och/eller genom att överanvända humor, hån eller lättsinnighet för att beskriva 
tillståndet. Trivialisering är ett relevant begrepp för oss att använda i vår studie då 
populärkulturella texter som porträtterar psykisk störning på ett trivialiserande sett 
kan leda till att dessa synsätt upprätthålls.   

6. Material och metod 
I följande kapitel kommer vi att redovisa de metoder vi valt att använda oss av i 
studien samt det empiriska material som undersökningen bygger på. Även studiens 
tillförlitlighet och etiska överväganden presenteras i kapitlet. 

6.1 Metod 

6.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 
För att kunna besvara vår forskningsfråga och studiens syfte har vi använt oss av en 
kvalitativ innehållsanalys och utgått från ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Då vi 
vill få en djupare förståelse för och undersöka framställningen av dissociativ 
identitetsstörning använde vi oss av en kvalitativ ansats. Vid analys av tolkning och 
innebörd av tecken och utvalda händelser appliceras semiotik som metod följt av 
representation för att få en djupare förståelse av den visuella bilden. 

Innehållsanalys är ett paraplybegrepp där flertalet olika metoder ingår. Metoden 
används huvudsakligen för att analysera dokument och texter, tryckta eller 
handskrivna, men går att applicera på de flesta medier då det är en flexibel metod. 
Det som kännetecknar en kvalitativ innehållsanalys är, enligt Bryman (2016), att 
den beskrivs som kunskapsteoretisk, vilket innebär att fokus ligger på att skaffa sig 
en djupare förståelse om den sociala verkligheten. Då Bryman (2016) menar att 
fokuset för forskaren ligger på de teman som undersöks i materialet, valde vi den 
kvalitativa innehållsanalysen som metod.  

En innehållsanalys går att utföra både med ett kvalitativt och kvantitativt 
förhållningssätt (Bryman, 2016). Den kvantitativa innehållsanalysen består oftas av 
att undersöka och ta fram kvantifierbara och generaliserbara resultat i materialet, det 
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kan till exempel handla om att räkna förekomsten av ett visst ord i ett givet material 
såsom artiklar. Bryman (2016) menar att den kvantitativa innehållsanalysen således 
handlar om att mäta i siffror och kunna jämföra olika förekommanden. Den 
kvalitativa innehållsanalysen är en metod som används för att tolka och få en 
djupare kunskap och mening i de företeelser som studeras. Enligt Bryman (2016) 
bygger metoden inte på att generalisera materialet, utan att skapa och bidra med ny 
kunskap genom att tolka materialet utifrån samspelet mellan individer. De sociala 
egenskaperna blir därav resultatet inom den kvalitativa metoden då det är den 
sociala verkligheten som studeras (Bryman, 2016). 

6.1.2 Semiotik som metod 
Vid undersökning av vårt empiriska material är en kvalitativ innehållsanalys med 
inriktning på representation och semiotik ett motiverat metodval. Framförallt då 
målet med vår studie är att se hur dissociativ identitetsstörning porträtteras samt hur 
denna porträttering kan tolkas utifrån semiotiska verktyg. Att inte enbart använda 
semiotik som teori utan också som metod är relevant för vår studie då den ger oss 
möjligheten att förstå textens underliggande mening genom att studera olika tecken 
och hur dessa förhåller sig till varandra (Bignell, 2002). Vi kommer dock inte enbart 
använda oss av en semiotisk analys, utan kommer att kombinera semiotik och 
representation med den kvalitativa innehållsanalysen för att skapa en ytterligare 
dimension. Utifrån de semiotiska verktygen denotation och konnotation har vi 
utvecklat ett analysschema för att kunna göra en så pass heltäckande analys som 
möjligt.  

6.2 Metoddiskussion 
Fördelen med att använda en kvalitativ innehållsanalys som metod är framförallt att 
den är relevant för vårt syfte, detta då vi vill undersöka hur porträtteringar av 
dissociativ identitetsstörning kan tolkas och vilka stereotyper populärkulturella 
texter kan bidra med att upprätthålla.. Fokus i denna studie kommer främst att ligga 
på tolkningen och porträtteringen av dissociativ identitetsstörning i film och därför 
är denna metod ett fördelaktigt val för studien. 

Den kritik som ofta riktas mot kvalitativa forskningsmetoder är, enligt Bryman 
(2016), framförallt att de är subjektiva. Vi har därav valt att lägga stor vikt vid våra 
teoretiska begrepp under analysen för att kunna vidhålla en objektiv syn på 
materialet samt undvika att ge resultatet en subjektiv vinkel. Då forskaren själv 
väljer inriktning och det som observeras, registreras och prioriteras är det empiriska 
materialet till stor del beroende på forskarens vetenskapliga intresse (Bryman, 
2016). Det är av stor vikt då vi som forskare själva har skapat vårt ramverk och valt 
vad vi ska fokusera på och inte fokusera på i vår studie. Vårt analysmaterial, de två 
filmerna, har skapats i ett syfte som vi inte kan bortse från (nämligen att underhålla 
en publik) är det av relevans att det inte är den faktiska verkligheten vi analyserar, 
utan tolkningar av de betydelser som fiktiva skildringar av psykisk ohälsa kan ha i 
den faktiska verkligheten. Ytterligare en kritik som riktas mot kvalitativa 
forskningsmetoder är frågan om representativitet (Bryman, 2016), det vill säga om 
det studerade materialet kan sägas vara representativt för allt material av liknande 
slag. Dock har inte vår studie som mål att generalisera större delar av populationen, 
då representativitet framförallt är viktig vid den typen av studier om man ska göra 
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generella uttalanden om fiktiva skildringar av dissociativ personlighetsstörning. Vår 
studie är en fallstudie som kan bidra till relevant kunskap trots en lägre grad av 
representativitet. Detta då resultatet i sig inte behöver generaliseras för att vara 
relevant, utan kan bidra till en djupare förståelse av porträtteringen av dissociativ 
identitetsstörning och hur den fiktiva bilden kan påverka den verkliga bilden.  

Då vi också har valt att använda semiotik som metod finns det även en del kritik 
riktat mot detta metodval. Att använda sig av semiotik är, enligt Bryman (2016), ett 
sätt att få en djupare förståelse av helheten och hur detta kan tolkas. Bryman (2016) 
menar att en viktig aspekt att ha i åtanke är semiotikens polysemiprincip, som rör 
tecknens kvalitet samt att de alltid kan tolkas på många olika sätt. Anledningen till 
att ett tecken går att tolka på olika sätt är framförallt då publiken har olika kulturella 
bakgrunder, vilket i sin tur kan leda till att tolkningen får olika betydelser.  

6.3 Uppsatsens tillförlitlighet 
I denna del diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Enligt Bryman (2016) 
innebär validitet om de slutsatser som studien genererar från en undersökning 
hänger ihop eller inte. Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet, det vill säga 
om resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på 
nytt (Bryman, 2016). I vårt fall kan vår metod påverka både validiteten och 
reliabiliteten, då tolkningen av de utvalda filmerna kan göras på olika sätt av olika 
individer. Dock har analysmetoden, begreppen och de egenskaper vi utgått ifrån 
valts noggrant, så att en liknande analys ska kunna genomföras på materialet och ett 
liknande resultat ska kunna uppnås trots olika individers tolkningsramar. Vi har 
dessutom försökt att uppnå en god validitet och reliabilitet med vår studie genom att 
analysera vårt material så systematiskt som möjligt. 

6.4 Urval och tillvägagångssätt 
Då våra forskningsfrågor etablerades innan urvalet bestämdes valde vi att göra ett så 
kallat målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval som 
tillåter forskaren att välja undersökningsmaterial baserat på dess relevans för 
studiens forskningsfrågor, detta för att skapa en överensstämmelse mellan frågorna 
och urvalet (Bryman, 2011). För att komma fram till vårt empiriska material 
sammanställde vi en lista över alla filmer som porträtterar dissociativ 
identitetsstörning och som producerats i USA. Vi utgick inte efter någon specifik 
tidsperiod då det inte är en relevant aspekt för studien, men enbart utefter 
amerikanska filmer då de sedan länge dominerat den globala filmindustrin inom den 
västerländska kulturen (King, 2002). Vi etablerade på ett tidigt stadium ett antal 
kriterier för vårt urval: att materialet inte skulle porträttera störningen på ett 
övernaturligt sätt, att huvudkaraktären skulle skildra störningen, att det bara skulle 
vara två identiteter som porträtterades (den ursprungliga samt en till) och att de 
olika identiteternas personas skulle framgå tydligt. Dessa kriterier etablerades så att 
vi skulle kunna göra en korrekt överensstämmelse med våra forskningsfrågor. Vi 
gjorde sedan en noggrann systematisk inventering av alla amerikanska komedi- och 
skräckfilmer som berör temat. Utifrån inventeringen samt våra kriterier består 
studiens empiriska material av två filmer, Mina jag och Irene (2000) och Hide and 
Seek (2005), som tillhör två olika genrer; komedi och skräck. Båda filmerna 
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porträtterar karaktärer med dissociativ identitetsstörning; Charlie i Mina jag och 
Irene och David i Hide and Seek. Vi valde detta material med anledning av att dessa 
filmer porträtterar karaktärernas identiteter med en tydlig personlighet samt att båda 
filmerna visar karaktärerna i vardagliga situationer. Anledningen till att vi valt två 
olika genrer är för att kunna jämföra hur den dramaturgiska uppbyggnaden skiljer 
sig samt vilka implikationer detta bidrar till, men också hur de olika genrerna väljer 
att skildra karaktärernas identitetsstörning. 

Då vi använder oss av ett målinriktat urval kunde vi urskilja sekvenser ur filmerna 
där våra forskningsfrågor skulle kunna besvaras. Vi valde därför sekvenser där vi 
tydligt kunde tyda karaktärernas porträttering av dissociativ identitetsstörning, där 
vi skulle kunna analysera skillnaderna i porträtteringen samt där stereotyper 
associerade med dissociativ identitetsstörning kunde urskiljas. För att studera hur 
filmerna Hide and Seek och Mina jag och Irene porträtterar dissociativ 
identitetsstörning valde vi att utgå ifrån materialet i sin helhet för att sedan välja ut 
ett antal sekvenser att förhålla oss till under analysen. Vi bearbetade sedan 
materialet utifrån vårt teoretiska ramverk genom att denotativt beskriva 
händelseförloppet följt av att applicera vårt analysschema konnotativt.  

6.4.1 Mina jag och Irene 
Mina jag och Irene är en amerikansk komedifilm från 2000 med Jim Carrey och 
Renée Zellweger i huvudrollerna. Filmen är skriven, producerad och regisserad av 
bröderna Bobby och Peter Farrelly. Charlie Baileygates (Jim Carrey) är en snäll man 
som jobbar som polis i Rhode Island. Han blir ständigt utnyttjad och förnedrad av 
personerna i sin omgivning, utan att säga ifrån. När hans fru Layla (Traylor 
Howard) lämnar honom efter ett liv fullt av otrohet står han själv kvar med hennes 
tre utomäktenskapliga barn. Trots att de visar honom stor kärlek blir Charlie 
kontinuerligt förnedrad av stadens invånare, en behandling som pågår i flera år. Som 
ett resultat utvecklar Charlie en personlighetsklyvning som kallar sig själv för Hank, 
en oförskämd och våldsam persona som träder fram när Charlie är under extrem 
stress. När personlighetsklyvningen blir ett faktum anser Charlies chef att han borde 
ta semester och beordrar honom att eskortera Irene Waters (Renée Zellweger) från 
Rhode Island till Massena, New York, då hon tydligen begått en smitolycka. Irene 
och Charlie hamnar i en flykt från korrupta polismän som är ute efter dem samtidigt 
som Charlie tappar bort den medicin som han fått för att hålla Hank borta. Både 
Charlie och Hank faller för Irene under flyktens gång och filmen slutar med att 
Charlie lyckas eliminera sin alternativa personlighet och sätta ett stopp för den 
korrupta polisstyrkan. Sammanfattat av Svensk Filmdatabas. 

6.4.2 Hide and Seek 
Hide and Seek är en amerikansk skräckfilm från 2005 och regisserad av John 
Polson. Huvudkaraktärerna är psykologen David Callaway (Robert De Niro) och 
hans dotter Emily (Dakota Fanning). David har precis blivit änkling och Emily har 
förlorat sin mamma efter att hon har begått självmord. Filmen utspelar sig i 
Woodland, utanför New York, då David valt att flytta dit för att distansera sig från 
storstadslivet. Sen moderns bortgång har Emily dragit sig undan omvärlden och vill 
enbart umgås med sin nya påhittade vän Charlie. David som vill hjälpa sin dotter 
igenom traumat spelar med att Charlie finns, allt för att hon ska kunna bearbeta 
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händelserna hon har varit med om. Konstiga meddelanden och oförklarliga saker 
börjar sedan hända i huset, Emily hävdar att det är Charlie som ligger bakom detta 
och David försöker förtvivlat förstå sig på situationen och menar att Charlie inte 
existerar utan att Emily måste ta ansvar för sina handlingar. När för många 
händelser blir allt mer oförklarliga förstår David att Charlie faktiskt är en riktig 
person som besöker Emily. David blir allt mer desperat för att få svar och kräver att 
Emily berättar vem Charlie är och vad han vill. Under filmens gång blir Emily mer 
rädd för Charlie och hon vill inte vara hans vän längre. David försöker skydda sin 
dotter mot Charlie, men Emily hävdar att han inget kan göra eller hindra att Charlie 
kommer. I slutet av filmen, när Emily förklarar att det är David som är Charlie, får 
alla oförklarliga händelser sin förklaring. När David inser sanningen och att det är 
han som har gjort allt, tar Charlie över och hans mål är att ha Emily för sig själv. 
Filmen slutar med att Davids vän Katherine (Famke Janssen) räddar Emily och 
skjuter Charlie. Sammanfattat av Svensk Filmdatabas.  

7. Analysverktyg 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de analysverktyg som vi har valt att 
använda oss av i vår studie. Genom att applicera ett schema baserat på filmiska 
grundelement, definierade av Braaten, Kulset och Solum (1997), har vi analyserat 
materialet med hjälp av semiotik som metod. 

7.1 Filmiska grundelement 
För att kunna göra djupgående analyser av film måste vi förstå dess uppbyggnad. 
Braaten, Kulset och Solum (1997) skriver att vi kan uppleva film just för att vi 
förstår oss på den men att vi ofta tar den förståelsen för givet. Genom en djupare 
insikt kring filmens uppbyggnad blir det möjligt för oss att lära oss varför vi 
upplever den på ett visst sätt. Braaten et al. (1997) delar upp filmens grundelement i 
fyra delar: mise-en-scène (det som händer framför kameran), kinematografi (vad 
som görs med och i kameran), ljudet och klippning/efterbearbetning.  

7.1.1 Mise-en-scène 
Inom begreppet mise-en-scène ingår allt som händer framför kameran. Det är en 
fransk beteckning som ursprungligen kommer från teatervärlden och kan översättas 
till “iscensättning” (Braaten et al. 1997).  

7.1.1.1 Miljö 
Valet av inspelningsplats, samt årstid, tid på dygnet, väder och temperatur, är 
onekligen betydelsefulla komponenter att beakta när man analyserar, liksom skapar, 
film (Braaten et al. 1997). Filmen får en annan klangbotten beroende på vilken miljö 
den utspelar sig i och försätter tittaren i en specifik sinnesstämning (Braaten et al. 
1997). 

7.1.1.2 Skådespelaren 
Enligt Braaten et al. (1997) är valet av skådespelare avgörande för hur vi upplever 
en film, detta för att vissa skådespelare är bättre på att porträttera vissa 
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personlighetsdrag och för att deras föregående skådespelarinsatser färgar hur vi ser 
på dem i nya roller.  

Även skådespelarens utstyrsel är viktig för vår meningsskapandeprocess när det 
kommer till film. Valet av plagg, dess passform och färg, samt kombinationen av 
olika plagg signalerar budskap till betraktaren (Braaten et al. 1997). Ofta är 
exempelvis “onda” karaktärer klädda i mörka toner och “goda” i ljusa, och 
välklädda personer utstrålar ofta en form av auktoritet (Braaten et al. 1997). Hur vi 
uppfattar och tolkar olika utstyrslar är kulturellt betingat och skiljer sig enormt 
mellan kulturer (Braaten et al. 1997).  

7.1.1.3 Ljussättning 
Ljussättningen assisterar i att skapa en övergripande stämning i filmens olika scener 
och med hjälp av spelet mellan ljus och skugga ges filmen liv (Braaten et al. 1997). 
Genom olika former av ljussättning skapas visuella intryck som konnoteras till olika 
känslor och/eller genrer. Genom ljussättning och filter kan man även färglägga en 
scen. Men ljuset hjälper inte bara till med att skapa stämning, utan kan även 
användas för att väcka liv i material eller lyfta fram detaljer som är av vikt (Braaten 
et al. 1997). 

7.1.2 Kinematografi 
Det som skiljer mise-en-scène mellan teater-och filmvärlden är att den inom filmen 
sker framför en kamera istället för en teaterpublik. Kinematografi är läran om det 
som händer i och med kameran under filmskapandeprocessen (Braaten et al. 1997).  

Inom kinematografin talar man om en rad olika benämningar på sätt att arbeta med 
kameran för att uppnå önskad effekt. Genom beskärning begränsar man tittarens 
åtkomst till visuell information genom att inkludera eller exkludera element i bilden, 
detta för att skapa förhållanden mellan det som pågår i filmens universum (Braaten 
et al. 1997). De fyra vanligaste beskärningarna är helbild, halvbild, närbild och 
extrem närbild. Helbild innebär att en person ryms i sin helhet (samt lite ovanför 
och nedanför denna); halvbild innebär att personen visas från midjan och uppåt; 
närbild visar personen från bröstet och uppåt samt extrem närbild är när ett ansikte 
eller annan kroppsdel tar upp större delen av bilden (Braaten et al. 1997). Valet av 
format har att göra med beskärningens höjd och bredd och förhållandet mellan dessa 
(Braaten et al. 1997). Bortsett från beskärning och format är även valet av objektiv, 
eller kameralins, viktigt för hur vi uppfattar bilden då olika objektiv har olika 
brännvidd som bidrar till olika effekter och bildåtergivningar (Braaten et al. 1997). 
Även val av bländartal (exponering), bildhastighet (hur snabbt bilden visas, fast/
slow motion), positioneringen av kameran (vilken höjd och vinkel man sätter den i), 
kamerarörelser (horisontella eller vertikala åkningar, panorering och tilting) och 
zooming (brännvidden förändras steglöst under en scen) ingår i kinematografin 
(Braaten et al. 1997). 

7.1.3 Ljud 
Ljudets roll har blivit alltmer betydelsefull inom filmproduktionen och filmen har 
gått från att enbart vara en visuell upplevelse till en audio-visuell konstform 
(Braaten et al. 1997). Däremot har komponenterna inom ljudsättningen i stort sett 
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förblivit desamma sedan 1930-talets början: ljudbilden består än idag av dialog, 
musik, bakgrundsljud och effektljud (i kombination med frånvaron av ljud, tystnad) 
(Braaten et al. 1997).  

Ofta talar man om ljud som förekommer inom fiktionsuniversumet som diegetiskt 
och ljud utanför som icke-diegetiskt (Braaten et al. 1997).  Det diegetiska ljudet är 
ihopsatt för att skapa en naturlig ljudbild och delas ofta upp i on screen-ljud och off 
screen-ljud, alltså när vi ser ljudkällan i bild respektive när ljudkällan ligger utanför 
bilden (Braaten et al. 1997). Genom att se något i bild utan att höra det kan 
intressanta spänningsförhållanden skapas; man kan exempelvis se ett barn leka på 
en idyllisk landsväg samtidigt som vi hör ljudet av en bil komma närmare i snabb 
fart (Braaten et al. 1997). Vi förstår att bilen kommer närmre för att volymen ökar 
och genom ljudets frekvens och klangfärg kan vi skapa en bild av bilens storlek och 
hastighet, trots att vi inte ser den i bild (Braaten et al. 1997).  

Icke-diegetiskt ljud är istället ljud som inte naturligt förekommer i 
fiktionsuniversumet, exempelvis pålagd musik eller en berättarröst (Braaten et al. 
1997). Genom användandet av en berättarröst kan vi förstå vad som händer i 
filmens universum och få extra perspektiv samtidigt som den försätter historien i 
relation till tid (Braaten et al. 1997). Att använda icke-diegetisk musik bidrar istället 
med att framkalla en emotionell respons på det som händer i bilden eller sätta en ton 
för filmens atmosfär (Braaten et al. 1997).  Effektljud är också icke-diegetiskt men 
definieras inte som musik utan används för att förstärka ljudbilden. Man måste, på 
samma sätt som man visuella effekter, förankra ljudeffekten i något, vare sig i eller 
utanför fiktionsuniversumet, för att det skall upplevas som meningsfullt (Braaten et 
al. 1997). Ett exempel på detta är det bastema som används i början av Steven 
Spielbergs Hajen (1975) när hajen närmar sig och som återanvänds genom filmen 
som effekt för att få tittaren att tro att hajen är i närheten, trots att den inte är det 
(Braaten et al. 1997).  

7.1.4 Klippning och efterarbetning 
När man sammanfogar en tagning med en annan skapas en övergång och en 
ordningsföljd som kallas för ett klipp (Braaten et al. 1997). Att kombinera en serie 
rena klipp som bara fungerar som övergångar skapar en klipprytm (Braaten et al. 
1997). Snabbare klipprytm leder ofta till att man upplever klippet som spännande 
och vice versa. Klipprytmen står i förhållande till rörelserytmen i själva scenen 
(Braaten et al. 1997). Inom filmklippning finns det en del viktiga begrepp som vi 
kommer att använda oss av i vår analys av materialet.  

• Tagning 
En tagning är en enstaka kamerainspelning och kan bestå av olika utsnitt och 
vinklar. Flera tagningar bildar en scen (Bordwell & Thompson, 2001).  

• Scen 
En scen är en sammansättning tagningar som utspelar sig under en viss tid 
och på en bestämd plats. Det blir en ny scen när man ändrar plats och/eller 
tid (Bordwell & Thompson, 2001). 
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• Klipp 
Ett klipp är övergången mellan och sammanförandet av två tagningar 
(Bordwell & Thompson, 2001).  

• Sekvens 
En sekvens är en serie tagningar eller scener som har ett samband mellan 
varandra och som skapar en sammanhängande historia (Bordwell & 
Thompson, 2001).  

• Klipprytm 
Klipprytm är tempot, hur snabbt eller långsamt det skiftar, mellan två klipp 
(Bordwell & Thompson, 2001).  

Man kan växla mellan olika handlingsförlopp, en teknik som kallas 
parallellklippning (Braaten et al. 1997). Ena handlingsförloppet kan exempelvis ha 
ett högt rörelsetempo medan det andra har ett lågt, en obalans som skapar spänning 
då det ena verkar hota det andra (Braaten et al. 1997). 

Det finns olika former av övergångar att använda sig av mellan scener. Dissolve, att 
gradvis tona in en ny scen över slutet på en annan, ger en långsam prägel och ger 
scenerna ett starkare samband (Braaten et al. 1997). Uttoning, fade-out, och 
intoning, fade-in, innebär att man gradvis tar en scen ner till svart (uttoning) och 
startar följande scen med att tona in den från svart (intoning) och indikerar ofta en 
förflyttning i tid och rum (Braaten et al. 1997). Jump cut är en annan form av 
övergång där man skapar ett “hål” i händelseförloppet genom att bryta kontinuiteten 
i tid eller rum, detta genom att abrupt byta scen (Braaten et al. 1997). Däremot 
bibehålls gärna beskärningen och huvudmotiv.   

Enligt Bordwell och Thompson (2001) har filmskapare länge konstaterat att 
färggradering är av stor betydelse för filmens helhetsintryck, då olika färger väcker 
definitiva känslor hos publiken. Valet av färggradering handlar om färgens 
tonaliteter och vilket sammanhang samt vilket intryck man vill förmedla med en 
specifik film och dess handling. Med hjälp av färggraderingen skapar man en 
sinnesstämning samt olika associativa betydelser hos publiken (Bordwell och 
Thompson, 2001).  

7.2 Analysschema 
För att kunna analysera materialet har vi utvecklat ett schema bestående av fyra 
olika kategorier samt att varje kategori består av ett antal underkategorier. Vi har 
följt huvuddragen som har utvecklats av Braaten et al. (1997) vid analys av film och 
skapat vårt schema därefter. Analysschemat har utvecklats för att vi ska kunna 
angripa det utvalda materialet på ett systematiskt sätt samt utgå från en struktur som 
underlättar analysen. Kategorierna följer samma ordning och struktur som i vårt 
analysschema vid applicering på materialet. De kategorier vi har använt är följande:  

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition

Ljud: Musik, ljudeffekter, dialog
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Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

De utvalda sekvenserna kommer först att sammanfattas i en denotativ beskrivning i 
löpande text, för att förenkla läsbarheten och ge läsaren en övergripande bild av 
händelseförloppet. Varje sekvens följs av en konnotativ tolkning där kategorierna i 
analysschemat ovan tas i beaktning. 

8. Analysresultat 
I följande kapitel presenteras vår denotativa och konnotativa analys.  

8.1 Mina jag och Irene 

8.1.1 Sekvens 1 
Tidskod: 00:23:05-00:24:58 

Denotativ beskrivning 

Charlies arroganta och aggressiva alternativa identitet, “Hank”, har uppenbarat 
sig för första gången och Charlies poliskollegor har skickat honom till Boston för 
att undersökas. 

Sekvensen börjar med att en berättarröst förklarar att sådana här ting inte ofta 
händer inom Rhode Islands poliskår och att Charlie därför skickats till Boston för att 
undersökas av specialiserade doktorer som i sin tur har lyckats identifiera problemet 
med Charlie. Scenen tar plats i kontorsmiljö. Persiennerna är neddragna men man 
kan tyda att det är ljust ute. På väggarna hänger medaljer och kartor. Det står ett 
skrivbord intill väggen, vid fönstret. På ena sidan skrivbordet sitter Charlie och på 
andra sidan befinner sig två män iklädda uniformer; den ena mannen sitter ner 
medan den andra står bredvid. Bildutsnittet skiftar från att vara fokuserat på Charlie 
till att vara fokuserat på de två andra männen (beroende på vem det är som pratar) 
och förblir i halvbild genom hela scenen. Det är ett dunkelt sken i rummet och det 
enda uppenbara ljuset kommer ifrån fönstret. Färgtemperaturen är låg och skapar en 
rödaktig ton över bilden. 

Mannen som sitter ner säger till Charlie, “You’ve got a major screw loose” 
samtidigt som han tittar ner i en hög med pappersark. Charlie, som tittat ner i 
bordet, ser upp och möter mannens blick med rynkade ögonbryn och säger, “Huh?” 
Mannen som sitter ner fortsätter att säga, “Doctors have diagnosed you with having 
a split personality” varpå mannen som står inflikar, “A schizo”. Mannen som sitter 
ner slänger högen med pappersark på bordet. “I don’t remember any of this”, säger 
Charlie medan han tittar igenom högen med pappersark. “That’s because, according 
to that report, it wasn’t you that this was happening to. It was this other guy…”, 
säger mannen som sitter ner och mannen som står inflikar, “…Hank”. Charlie lyfter 
återigen blicken och ser på de två männen. “It says his name was Hank”, säger 
mannen som står upp, samtidigt som han ler. “And apparently, Hank is trying to get 
out”, fortsätter mannen som sitter ner. Charlie skakar på huvudet och frågar med 
gäll röst, “Trying to get out? What do you mean ‘get out’? How did he get in?” 
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Mannen som står upp säger, “You created him” och mannen som sitter ner fortsätter, 
“By not dealing with your problems, Charlie. Ever since, ehm…” Här försöker 
Charlie avbryta de båda männen genom att göra en hetsig handgestikulation men 
mannen som sitter ner fortsätter säga, “…well, you know. You’ve been avoiding 
confrontation. But this guy inside, he doesn’t. Doctors feel that you have created 
this character out of necessity. You never stick up for yourself.” Charlie tar ett djupt 
andetag och kollar in i fjärran medan mannen som sitter ner fortsätter säga, 
“Charlie, why didn’t you take a vacation when Layla left?” Charlie börjar skruva på 
sig och undviker ögonkontakt med de båda männen och frågar med sprucken röst, 
“Why-why would I? You know, wives leave their husbands everyday in this country. 
It’s no reason to change the department. It’s not like I had the flu…” Charlie 
avbryter sig själv mitt i meningen, ställer sig upp och vänder sig mot väggen så att 
hans ansikte inte syns. Dyster musik börjar höras i bakgrunden. De båda männen på 
andra sidan skrivbordet kollar åt varsitt håll och mannen som sitter ner frågar, 
“Have you picked up your medication, Charlie?” “Yes”, säger Charlie med skakig 
röst medan han står vänd mot väggen. Charlie drar fram burken ur sin ficka och 
skakar den i riktning mot de båda männen. “I’m really not crazy about it tho. It 
makes me so dry”, fortsätter Charlie och vänder sig hastigt mot männen igen och 
viftar överdrivet med handen över sin mun innan han vänder sig tillbaks mot 
väggen. “You have to take it anyway. The doctor is as sure as us that if you do, 
everything will be fine”, säger mannen som sitter ner. Ett högt sorl uppstår plötsligt 
utanför den stängda kontorsdörren och Charlie tittar ditåt. 

Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Då vi vet att Charlie är polis, att männen han talar med sitter i uniform samt att 
väggarna i rummet är prydda av medaljer och dylikt kan vi förmoda att han sitter 
inne i en polisstation. De neddragna persiennerna skapar ett dunkelt sken som 
tillsammans med den låga färgtemperatur bidrar till en dyster stämning i scenen 
(Braaten et al., 1997). Mannen som sitter ner och är den som främst ger Charlie 
information om den rådande situationen kan förmodas vara överordnad mannen som 
står bredvid honom och Charlie, just för att han sitter ner och har tillgång till 
informationen samt är den som talar mest. 

Mannen som sitter ner berättar för Charlie att han har “en major screw loose” (en 
skruv lös), ett idiom som används för att beskriva en person som tokig eller galen 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Charlies upplevs som förvirrad och verkar inte förstå 
vad mannen talar om i och med det rynkade ögonbrynet och svaret han ger. De båda 
männen förklarar vidare att Charlie lider av dissociativ identitetsstörning (som här 
benämns som “multiple personality disorder”, namnet som tidigare användes för 
dissociativ identitetsstörning) och kallar honom för “schizo”, en förkortning för 
“schizofren”. Att säga att en person som lider av dissociativ identitetsstörning har en 
skruv lös, alltså indikera att personen är galen, konnoterar en negativ känsla av att 
det är något allvarligt fel på den individen och benämningen “schizo” är felaktig då 
det är en annan form av psykisk störning än dissociativ identitetsstörning. 
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Mannen som sitter ner förklarar för Charlie att det är han själv som har skapat Hank 
genom att undertrycka sina problem och undrar varför Charlie inte tog någon 
semester “when Layla left”. Mannen försöker antyda att det är Charlies ex-hustrus 
otrohet, som i sin tur ledde till deras skilsmässa, som har förorsakat Hanks 
uppkomst. Mannen som står upp upplevs som road över Charlies diagnos, något 
som indikeras genom skratt och leenden när Charlie uppvisar oro eller förvåning 
kring informationen han har fått presenterad. När Charlie avbryter sig själv mitt i en 
mening, ställer sig upp och vänder sig mot väggen upplevs han som upprörd. Den 
känslan förstärks genom hans skakiga röst och ovilja att visa sitt ansikte, något som 
kan tydas som att han gråter eller är nära till gråt och inte vill visa det för sina 
kollegor. När mannen som sitter ner frågar om Charlie har hämtat sin medicin 
berättar han att han har gjort det men att medicinen gör honom torr, varpå han viftar 
överdrivet med sin hand över sin mun. Denna överdrivna gest kapar en komisk 
effekt. 

Som Braaten et al. (1997) nämner är valet av skådespelare avgörande för hur vi 
upplever film då vi skapar en samlad bild av skådespelaren baserat på dess tidigare 
erfarenheter. Jim Carrey spelar ofta oseriösa roller där han överdriver sina 
ansiktsuttryck och kroppsgester för komisk effekt.  De komedifilmer han har varit 
med i får sällan höga betyg av kritiker. Detta leder till att vi konnoterar honom till 
oseriöst komiskt skådespeleri, vilket lägger en förutsättning för hur vi upplever 
honom även i Mina jag och Irene. 

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

Sekvensen består i stort sett bara av en dialogscen mellan två parter, Charlie och de 
båda polismännen, där vi har ett utsnitt i halvbild som skiftar beroende på vem som 
talar eller visar en meningsfull reaktion (Braaten et al., 1997). Genom att beskära 
bilden från höften och uppåt skapas en närhet mellan tittaren och personerna i 
scenen där det känns som att man är del av dialogen. 

Ljud: Musik, ljudeffekter 

När Charlie ställer sig upp och vänder sig in mot väggen börjar dyster musik att 
höras, ett icke-diegetiskt ljud som framkallar en emotionell respons hos tittaren då 
den indikerar att det är en dyster situation som uppstår (Braaten et al., 1997). Det 
skapas däremot en motsägelsefull effekt då männen tittar obekvämt på varandra och 
skruvar sig medan den dystra musiken uppstår, en effekt som kan tolkas som 
humoristisk (Braaten et al., 1997). Det höga sorlet som plötsligt uppstår utanför 
kontorsrummet, ett diegetiskt off-screen ljud, förflyttar skådespelarnas 
uppmärksamhet bort från varandra till kontorsdörren och skapar ett 
spänningsförhållande där tittaren blir nyfiken på vad det är som pågår (Braaten et 
al., 1997). Detta fungerar som ett effektivt verktyg för att skifta till nästa scen. 

Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Klipprytmen i scenen har ett lugnt tempo och bestäms helt och hållet av vem i 
dialogen som är i fokus, antingen vem som talar eller vem som visar en värdefull 
reaktion. Det lugna tempot gör att man upplever scenen som seriös och till viss del 
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tung, och den mörka, något rödtoniga, färggraderingen förstärker den känslan 
(Braaten et al., 1997). 

8.1.2 Sekvens 2 
Tidskod: 1:14:06-1:17:24 

Denotativ beskrivning 

Charlie och Irene är på rymmen från Dickie och den korrupta polisen. Charlie har 
tappat bort sin medicin och Hank uppenbarar sig allt oftare. De har, tillsammans 
med sin nya bekantskap Whitey, tagit in på ett motell för natten.  

Sekvensen börjar med en scen i halvbild på Charlie som står intill en läskautomat 
som han matar in pengar i. Han är iklädd en färgglad pikétröja och har ett bandage 
om hakan. Bakom läskautomaten är ett hus. Det är mörkt ute men ljuset från 
läskautomaten samt lampor från husväggen lyser upp scenen. Charlie trycker på en 
knapp på läskautomaten men ingenting händer. Charlie suckar. 

Utsnittet skiftar till helbild. I förgrunden står en bil och en man packar in väskor i 
bilens bagageutrymme. Charlie slår på läskautomaten. Utsnittet skiftar från helbild 
till halvbild på mannen som packar in väskor i bagageutrymmet. Mannen tittar mot 
Charlies håll och skrattar. Utsnittet klipps till halvbild på Charlie som matar in mer 
pengar i läskautomaten och trycker repetitivt på en knapp, utan att någonting 
händer. I bakgrunden hör man mannen med bagaget skratta högre och högre. 
Utsnittet klipps till halvbild på mannen med bagaget som säger, “I caught that, bozo. 
Not once, but twice did it burn you.” Utsnittet klipps till halvbild på Charlie som 
stirrar på mannen med munnen halvt öppet, närapå att le, och med en rynka mellan 
ögonen, samtidigt som man hör mannen skratta i bakgrunden. Utsnittet skiftar 
tillbaka till halvbild på mannen med bagaget som skrattar och säger, “Give it 
another kick. I don't think you're gonna get it this time”, vänder sig om och går. I 
bakgrunden börjar musik höras; intensivt trumljud som blir progressivt hetsigare. 
Utsnittet skiftar till halvbild på Charlie följt av fem snabba inzoomningar på hans 
ansikte, i takt till trumljudet. Det sista klippet är en extrem närbild på Charlies 
ansikte och hans ögon smalnar samtidigt som trumljudet slutar. 

Scenen skiftar till att vara en helbild inne i ett rum. I förgrunden står en säng och på 
sängen sitter Irene. Intill sängen står en lampa på ett nattduksbord och intill bordet 
står en byrå. På väggen intill finns ett fönster och bredvid fönstret finns en dörr. 
Charlie kommer in genom dörren med två burkar i handen och ler stort samtidigt 
som han säger, “I think I just had an epiphany” varpå Irene frågar, “What?” Utsnittet 
klipps till halvbild på Charlie som, med ett stort leende, säger, “That I might be able 
to control this little problem of mine.” Utsnittet skiftar till halvbild på Irene som 
sitter på sängen och tar av sig sina skor. Hon säger, “Oh, how did you learn that?” 
Utsnittet klipps till halvbild på Charlie som säger, “Well, first the Coke machine 
robbed me, right? And I'm fine with that. But then, some guy came up and laughed 
in my face”, samtidigt som han ler stort och viftar hastigt med händerna. Utsnittet 
skiftar till halvbild på Irene som säger, “Oh no.” Utsnittet klipps tillbaka till halvbild 
på Charlie som leende säger, “No, no. But that's just it, see? Just when I was starting 
to feel those old familiar feelings, I just took a deep breath, counted backwards from 
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ten and I said to the guy, ‘Excuse me, sir, but your laughter is not helping me right 
now’ and he said, ‘I'm sorry, I didn't mean to make fun.’ And that was it. I helped 
him with his luggage.” Utsnittet klipps tillbaka till Irene som säger, “Really? Well, 
that's great. And you got the Cokes!” och skrattar. Hon tittar sedan mot 
nattduksbordet bredvid sängen där det står en flaska och säger, “Look what I found 
in my bag” samtidigt som hon tar upp flaskan i handen och visar den för Charlie. 
Utsnittet skiftar till Charlie som säger, “Oh, no. Oh, boy” och sedan tillbaks till 
Irene som säger, “What do you think? Do you?” Charlie svarar, “Well, under the 
right circumstances, sure, I could tip a few. And these are the right circumstances”, 
samtidigt som han sätter sig ner på sängen bredvid Irene. Irene och Charlie börjar 
hälla innehållet i flaskan respektive burkarna i två glas samtidigt som Charlie 
sjunger, “Celebrate good times, come on”. Scenen tonar ut till svart samtidigt som 
man hör Charlie och Irene skratta i bakgrunden. 

Nästa scen tonas in till ljudet av fågelkvitter och en helbild på en parkering syns i 
bild. Det är ljust ute. Scenen skiftar till en panorering över ett ljusblått täcke och 
stannar i en halvbild på Irene och Charlie, som ligger under täcket i en säng. Deras 
överkroppar är bara. Charlie vaknar med en suck och sätter sig upp, samtidigt som 
han håller sig om sitt huvud och utbrister ännu fler suckar. Han ställer sig upp och 
börjar gå mot en annan del av rummet iklädd enbart kalsonger och tar på sin rumpa 
samtidigt som han säger, “Ow.” Utsnittet skiftar till närbild rakt framför Charlie som 
rynkar på ögonbrynen samtidigt som han stänger en dörr bakom sig. Utsnittet skiftar 
till halvbild bakom Charlie som lyfter upp en toasits och börjar kissa. Till vänster 
om toaletten syns ett duschdraperi. Kisstrålen går rakt upp till höger och träffar 
väggen istället för toan. Charlie försöker rikta strålen in i toan men misslyckas. Han 
går okontrollerat in bakom duschdraperiet och täcker sig med det samtidigt som han 
ropar, “Irene? Why am I peeing like I was up all night having sex?” Utsnittet klipps 
till halvbild på Irene som ligger i sängen, och hon sätter sig hastigt upp med 
uppspärrade ögon och öppen mun samtidigt som berättarrösten säger, “Well, seems 
old Hank had pulled a fast one.” 

Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Sekvensens början utspelar sig utanför en läskautomat på kvällen. Läskautomatens 
starka sken gör att vi lägger fokus på den och ljussätter även Charlies ansikte. Den 
instoppade färgglada pikétröjan gör att Charlie ser välvårdad och oförarglig ut 
(Braaten et al., 1997). Charlie upplevs ha problem med att få ut någon produkt ur 
läskautomaten då det, trots att han trycker på knappen, inte kommer någon läsk. 
Han verkar börja tappa tålamodet i och med att han suckar.  

Vi ser sedan att en man står i förgrunden och packar in väskor i en bil medan 
Charlie fortsätter att försöka köpa läsk ur automaten och slår på sidan av automaten, 
vilket förstärker känslan av att Charlie börjar tappa tålamodet. Mannen som lastar in 
väskorna hörs skratta. Ju mer Charlie försöker trycka på knappen och ju mer 
aggressiv han blir mot automaten, ju mer hörs mannen skratta. Det skapas ett 
spänningsförhållande mellan Charlie och mannen då deras reaktioner (Charlies 
minskande tålamod och mannens växande skratt) förstärks i samma takt (Braaten et 
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al., 1997). Mannens sätt att tilltala Charlie samt hans skratt upplevs som 
provocerande. Charlies ansiktsuttryck som visas i bild när mannen börjar tala mot 
honom är svårtolkat; den öppna, leende munnen gör att han ser ut att vara nära till 
skratt medan den rynkade pannan indikerar på frustration. När Charlies ögon till slut 
smalnar förstår vi att Hank är framme, detta då Charlies ögon har smalnat av på 
liknande vis vid tidigare tillfällen under filmens gång när Hank har kommit fram. 

Scenen skiftar till att vara inne i ett enkelt inrett rum där Irene sitter på en säng. Det 
finns bara en säng i rummet och vi vet sedan tidigare att de är på ett motell. Charlie 
kommer in genom dörren och berättar om sin uppenbarelse; han har tydligen lärt sig 
att kontrollera sin personlighetsklyvning och därmed kan han undvika att låta Hank 
framträda. Hans stora leende och hastiga sätt att röra sig på indikerar att han är 
väldigt glad över situationen. Flaskan som Irene har hittat i sin väska verkar 
innehålla alkohol, ett antagande som skapas genom att Charlie upplevs som nervös 
när hon frågar om han dricker innehållet och att han säger att han gör det under rätt 
omständigheter. Drycken är till viss del tabubelagd, något som alkohol ibland kan 
uppfattas vara. De häller upp drycken tillsammans med Coca-Cola i glasen och 
sjunger glatt medan scenen tonas ut.  

Sekvensens sista scen börjar med att utspela sig på en parkering i dagsljus och 
skiftar sedan till att vara inne i rummet igen. Skiftet från mörker till dagsljus 
indikerar på att det har blivit en ny dag. Charlie och Irene ligger tillsammans i 
sängen med bara överkroppar, en tagning som konnoterar att de har spenderat en 
intim natt ihop. Att Charlie suckar och håller sig om huvudet när han vaknar 
indikerar att han är i någon form av smärta. Denna reaktion i kombination med 
scenen där de häller upp innehållet ur flaskan förstärker antagandet om att det var 
alkohol de drack och att smärtan Charlie uppvisar kommer från hans bakfylla. Att 
han tar på sin rumpa när han går mot toaletten och uttrycker ett smärtsamt ljud kan 
tolkas som att han fått ont i den under nattens gång, detta i och med att han inte hade 
ont dagen innan. Under tiden som han försöker kontrollera kisstrålen beter han sig 
överdrivet klumpigt åt, något som bidrar till en komisk effekt. Irenes reaktion på 
hans fråga om varför det verkar som att han haft sex hela natten upplevs som 
förvånad. Berättarröstens inflikande om att “Hank pulled a fast one”, i kombination 
med Irenes förvånade reaktion, förklarar för tittaren att det inte var Charlie som kom 
in igenom motelldörren natten dessförinnan, utan att det var Hank. Irene och Hank 
hade alltså sex men Irene trodde att det var Charlie. 

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

Halvbilden i början av sekvensen gör att vi lägger fokus på Charlie och 
läskautomaten. Skiftet till helbild ger oss mer information om platsen och skapar ett 
rumsligt förhållande mellan Charlie och mannen med väskorna (Braaten et al., 
1997). Att sedan skifta mellan helbild på Charlie respektive mannen med väskorna 
skapar en närhet till dialogen där tittaren känner sig delaktig (Braaten et al., 1997). 
Den extrema närbilden i slutet av scenen gör att tittaren hamnar onaturligt nära 
Charlie och förstärker känslan av att någonting håller på att förändras.  

När scenen sedan skiftar till att vara i motellrummet får vi en helbild som ger oss 
mycket rumslig information. Detta hjälper tittaren att förstå hur rummets inredning 
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samt karaktärerna förhåller sig till varandra (Braaten et al., 1997). Även här skiftar 
helbilden sedan till halvbilder under dialogen vilket återigen försätter tittaren i nära 
relation till karaktärerna. 

Genom att kameran panorerar över täcket skapas det en nyfikenhet hos tittaren 
(Braaten et al., 1997). När den slutligen stannar i halvbild på Irene och Charlies bara 
överkroppar får vi svar på var den nyfikenheten har lett; det är deras nakna kroppar 
som ligger under täcket. Att sedan filma Charlie bakifrån i halvbild under 
toalettagningen berättar för tittaren att Charlie kissar men utan att avslöja för 
mycket information.  

Ljud: Musik, ljudeffekter 

Under tiden som mannen med väskorna hånar Charlie vid läskautomaten så börjar 
ett intensivt trumljud höras. Trumljudet är ett icke-diegetiskt ljud som har 
förekommit tidigare i filmen och har alltid börjat spelas innan eller under tiden som 
Hank har uppenbarat sig. Detta är ett effektivt sätt för filmskaparen att indikera till 
tittaren att förändringen från Charlie till Hank sker, utan att säga det rakt ut (Braaten 
et al., 1997). Ljudeffekten har förankrats i ett tidigt skede till förändringen och kan 
nu användas vid upprepade tillfällen. 

Fågelkvittret som hörs på parkeringsplatsen är ett diegetiskt on-screen ljud som 
konnoterar att det är en lugn och idyllisk morgon (Braaten et al., 1997). 
Berättarrösten som hörs i slutet är ett icke-diegetiskt ljud som hjälper till att förklara 
vad som händer i filmens universum, i detta fallet att Hank lurade Irene om att vara 
Charlie för att kunna ha sex med henne (Braaten et al., 1997).  

Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Klipprytmen är genomgående lugn under sekvensens lopp. Under tiden som in-
zoomningarna sker och trumljudet hörs höjs dock tempot rejält i takt med musiken. 
Det skapas en hetsig och spännande klipprytm som förstärker känslan av förändring 
som sker i Charlie när han skiftar till Hank (Braaten et al., 1997). Att klipprytmen 
går från att vara långsam och lugn till att vara snabb (i kombination med in-
zoomningarna) skapar spänning i och med att det snabba uppfattas hota det lugna 
(Braaten et al., 1997). 

Klipprytmen fortsätter att vara lugn genom motellrumsscenen. Den tonas till slut ut 
och lämnar plats för att parkeringsscenen skall tonas in, en övergång som indikerar 
en förflyttning i tid och rum (Braaten et al., 1997). 

8.1.3 Sekvens 3 
Tidskod: 01:38:18-01:39:13 

Denotativ beskrivning 

Under tiden som Charlie och Hank har bråkat med varandra över vem som skall ha 
kontroll över kroppen har Irene blivit tillfångatagen av sin ex-pojkvän Dickie. 
Dickie har tagit henne till en öde bro vid ett strömt vattendrag där han tänker döda 
henne.  
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Sekvensen börjar med en scen i helbild över en ranglig järnbro. Det är ljust ute och 
vi hör ljudet av vatten som strömmar. Dickie drar Irene över bron medan Irene 
skriker. Utsnittet skiftar till helbild vid ansatsen till bron där Charlie kommer 
springande. Utsnittet klipps till halvbild rakt framför Charlie som stannar abrupt vid 
ett stort hål i bron och är nära att ramla ner i det strömma vattnet. Charlie säger, 
“Oh, no, water” med uppspärrade ögon samtidigt som han stannar. Charlies ögon 
smalnar av och ett leende träder fram och han säger, “Yeah, she’s pretty much 
screwed. Come on, I’ll buy you a beer” i en ett mörkare tonläge än innan och vänder 
sig om. Utsnittet klipps till helbild på bron och Charlie samtidigt som Charlie säger, 
“No, we are doing this” i sitt ursprungliga tonläge och drar sig själv i jackärmen för 
att vända sig om mot bron och Irenes håll igen. Han försöker springa och ta sats för 
att hoppa över hålet men hans ena ben vägrar flytta på sig. Charlie säger, “Hank, 
what are you doing. Give me the leg” samtidigt som han anstränger sig för att lyfta 
på benet. Utsnittet skiftar till en rak helbild på Irene och Dickie; Irene skriker, 
“Whoa! Hank, hurry!” medan Dickie försöker knuffa ner henne i det strömma 
vattnet. Utsnittet klipps tillbaka till helbild på bron och Charlie. Charlie slår på 
benet som vägrar flytta på sig och skriker, “This is my body! Do you understand 
that? I'm calling the shots from now on, Hank. I don't need you to fight my battles 
for me. If you can back down from something this important, you're nothing at all. 
You're nothing at all!” Samtidigt som Charlie säger den sista meningen ger benet 
vika och Charlie har åter kontroll över sitt ben. Han säger, “I got my leg back” och 
skrattar.  

Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Scenen utspelar sig under dagtid på en järnbro som ser ut att vara gammal och sliten 
och konnoterar fara. Även det strömma vattnet bidrar till att att scenen uppfattas 
som hotfull. Charlies uppspärrade ögon när han är nära att ramla i vattnet antyder att 
han är rädd och blev förvånad över hålet. Återigen smalnar hans ögon, hans röstläge 
blir mörkare och vi förstår att Hank är framme, detta även för att Charlie verkar 
prata med sig själv och säger att han skall bjuda sig själv på en öl. Charlie vänder 
sig om för att gå men drar tillbaka sig själv åt Irenes håll; Charlie och Hank verkar 
vara framme samtidigt och Charlie vill rädda Irene men Hank vill därifrån. Charlies 
ögon är inte längre avsmalnade och han försöker hoppa över hålet men hans ena ben 
ger inte vika. Charlie säger åt Hank att ge honom sitt ben tillbaka men benet vägrar 
röra på sig. Charlie är alltså i kontroll över den största delen av sin kropp förutom 
sitt ena ben, som Hank kontrollerar. Genom att skrika att det är hans kropp, att han 
skall ta sin frihet tillbaka och strida i sina egna krig verkar benet ge vika och Charlie 
har åter kontroll över det. Personlighetsklyvningen i form av Hank försvinner 
därmed från Charlie, detta för att Charlie nu kan stå upp för sig själv.  

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

Sekvensen utspelar sig främst i helbild och vi får med hjälp av den en känsla för 
situationen i sin helhet. Då det är viktigt att fånga den farliga känslan av platsen är 
detta ett lämpligt val av bildutsnitt (Braaten et al., 1997). Att skifta till halvbild rakt 
framför Charlie när han är nära på att falla ner i hålet bidrar till en närhet till 
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situationen som skapar spänning och det känns nästan som att han faller mot 
publiken (Braaten et al., 1997). 

Ljud: Musik, ljudeffekter 

Det förekommer ett diegetiskt off och on screen ljud i form av porlande vatten 
genom hela scenen som hjälper tittaren att försätta sig i miljön (Braaten et al., 
1997). Trumljudet som vi associerar med Hanks närvaro framträder inte under 
scenen trots att Hank gör det, ett beslut som är förståeligt i och med att det nu sker 
sådana frekventa skiftningar mellan Hank och Charlie och de kan uppfattas ha blivit 
sammansatta till en och samma identitet. 

Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Det är en genomgående snabb klipprytm under sekvensen som bidrar till en känsla 
av spänning (Braaten et al., 1997). Färggraderingen är naturlig och bidrar främst till 
att framhäva naturen runtomkring.  

8.1.4 Sammanfattning 
Porträtteringen av dissociativ identitetsstörning i filmen “Mina jag och Irene” är 
anmärkningsvärd på flera grunder. Redan genom filmskaparnas val att producera en 
komedifilm där störningen står i centrum bidrar till att störningen trivialiseras, detta 
då publiken har en förväntning om att det producerade innehållet kommer att få dem 
att skratta. Som Pavelko och Myrick (2015) skriver så är överanvändningen av 
humor, hån eller lättsinnighet för att porträttera en psykisk störning ett sätt att 
trivialisera den, och då vi har ett gemensamt representationssystem där vi kan 
kategorisera populärkulturella texter känner vi till att komedifilm är en genre till för 
att roa tittaren (Hall, 1997). För att kunna skapa mening av representation måste vi 
utgå ifrån gemensamma kulturella kodningar om vad som uppfattas som roligt 
(Hall, 1997). Filmskaparna använder sig bland annat av skådespelarvalet för att 
narrativet skall uppfattas som just komiskt. Vi konnoterar Jim Carrey till komedi då 
han har en medverkat i just många komedifilmer där han även har etablerat ett 
säreget sätt att agera genom överdrivna ansiktsuttryck och kroppsgester (Braaten et 
al., 1997).  

I den första sekvensen som beskrivs kallas Charlie för “schizo” men sägs även ha “a 
split personality” vilket tyder på okunskap hos filmskaparna då schizofreni och 
dissociativ identitetsstörning är två olika former av psykisk störning. Det leder till 
att publiken, om de inte har tidigare kunskap om olika former av psykisk störning, 
uppfattar dissociativ identitetsstörning och schizofreni som samma störning med 
samma symptom och får därmed inte en korrekt bild av vare sig den ena störningen 
eller den andra. Att måla upp felaktiga framställningar av psykiska störningar bidrar 
till stigmatisering (Pavelko & Myrick, 2015) och, trots att genren indikerar att det 
som händer i filmen skall tas med lättsamhet och inte på allvar, så sker ofta 
stigmatisering helt omedvetet (Goffman, 2011). Detta gör att det finns risk för att 
tittaren undermedvetet accepterar framställningen av störningen såsom den 
porträtteras i filmen (Goffman, 2011). 

Det framkommer även i sekvensen att det är otroheten i Charlies förra äktenskap 
som skulle vara skälet till att han har utvecklat dissociativ identitetsstörning. Enligt 
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American Psychiatric Association (2018) har de allra flesta individer som lider av 
dissociativ identitetsstörning upplevt repetitiva trauman under barndomen och 
förekomsten av störningen är en form av skyddsmekanism för dessa individer att 
skydda sig mot verkligheten genom. Trots att den negativa effekten av otrohet i 
vuxen ålder kan leda till trauma och inte bör förminskas, så är det inte en anledning 
som går i enlighet med den forskning som bedrivits inom ämnet (American 
Psychiatric Association, 2018). Robinson et al. (2019) menar att psykiska störningar 
i populärkulturella texter ofta framställs som enklare att drabbas av än vad de 
egentligen är och därmed trivialiserar störningen i fråga. Att Charlie skulle ha 
kunnat medicineras för störningen, vilket också framkommer i sekvensen, ger också 
en felaktig uppfattning av dissociativ identitetsstörning då det inte finns någon form 
av medicin för att motverka störningens effekter (American Psychiatric Association, 
2018). Medicinering används för att lindra besvär kopplade till störningen (till 
exempel antidepressiva läkemedel för att motverka depression då individer med 
störningen ofta upplever symptom för detta) och kombineras med psykoterapi 
(American Psychiatric Association, 2018), men filmens framställning om att det 
finns ett läkemedel som hanterat störningen i sin helhet skapar en bild av att den kan 
övervinnas med lätthet. Även här ser vi hur störningen trivialiseras och 
filmskaparna påvisar återigen okunskap kring det ytterst allvarsamma tema de har 
valt att skapa en komedifilm omkring. 

I nästa sekvens framkommer det att Irene och Hank har haft sex men utan Irenes 
vetskap, detta då Hank har framställt sig för att vara Charlie. Att en person med 
dissociativ identitetsstörning skulle kunna låtsas vara och upprätthålla en viss 
identitet när det är en annan som är i kontroll är, trots att det inte är omöjligt, 
osannolikt (American Psychiatric Association, 2018). Genom att påstå att en individ 
med dissociativ identitetsstörning skulle kunna låtsas vara en identitet medan en 
annan egentligen är i kontroll kan publiken antas tro att störningen är enklare att 
leva med än vad den egentligen är. Då man i sådana fall skulle kunna hantera 
störningen genom att låtsat vara en annan identitet förminskar dess allvar då den 
upplevs vara enklare att leva med än vad den egentligen är, en porträttering som 
leder till trivialisering (Robinson et al. 2019).  

Att Charlie i den sista sekvensen övervinner sin störning genom hans kärlek för 
Irene leder också till trivialisering, detta för att störningen upplevs som enkel att 
bota då det, enligt filmen, endast krävs just kärlek och viljekraft för att bota 
dissociativ identitetsstörning (Robinson et al. 2019). 

8.2 Hide and Seek 

8.2.1 Sekvens 1 
Tidskod: 01:16:55-01:19:03 

Denotativ beskrivning 

David har precis jagat bort grannen från trädgården, då David tror att han är 
Charlie. Han och Emily är inomhus, med låsta dörrar och fönster. David kramar om 
Emily och säger att Charlie är borta nu och ber om förlåtelse för att han inte har 
trott på henne tidigare.  
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Sekvensen utspelar sig inomhus. David står iklädd en gul regnjacka i dörren in till 
ett kontor som är mörklagt och fyllt med flyttlådor. Persiennerna är halvt vinklade 
och ett svagt sken utifrån kommer in i rummet. David öppnar dörren på vid gavel, 
tänder lampan i taket och tittar sig omkring i rummet. Utsnittet i början av scenen är 
i helbild, både på David och kontoret med alla lådor och inplastade möbler. Utsnittet 
ändras till halvbild samt närbild när David går fram till en låda. Emily tittar på 
David. Hon har tårar i ögonen och rör sig sakta fram till dörröppningen. David sliter 
upp en av kartongerna, tar ut ett headset och granskar det noga. Bakgrundsmusiken 
ökar och David får flera minnesbilder av tidigare händelser som har utspelat sig i 
filmen; ett badkar fyllt med blod med texten “Now look what you've done” skriven 
ovanför på väggen; en vattenkokare på spisen som tjuter och kokar över; en dörr 
som sakta öppnas; Emily som sitter på sängen; Emily som säger “I think he’s 
sleeping”; Emily i skogen som ser en fjäril flyga in i en grotta till Charlie samt 
David som sitter vid sitt skrivbord och torkar bort något blått från sin hand. Återigen 
ser vi David i gul regnjacka i närbild inne på kontoret. Han går fram till ytterligare 
en kartong och öppnar den. Lampan i taket gungar och ger ett flackande gult ljus i 
rummet samt stora mörka parti av skuggor på väggarna. Davids ansikte är i fokus 
under tiden han öppnar nästa låda och plockar upp en anteckningsbok. Han bläddrar 
i boken som är tom. I Davids panna syns svettdroppar och han har veckad panna. 
När David bläddrar i boken visas fler scener av minnesbilder och fokuset skiftar 
mellan dessa bilder och Davids ansikte i fokus; David sitter vid ett skrivbord och för 
anteckningar; en nyårsfest som David och frun befann sig på; nyårsfesten där David 
upptäcker att hans fru är otrogen; i sängen när David ligger jämte sin fru och stirrar i 
taket och sedan tar en kudde och kväver henne; när David placerar frun i badkaret 
och iscensätter hennes självmord; när Charlie kommer ut från garderoben och 
knuffar ut Elizabeth genom fönstret. När David är i närbild efter scenerna med 
minnesbilderna hittar han bevis på sin kropp från när Charlie knuffade ut Elizabeth 
genom fönstret, rivmärken över underarmen. Under tiden som minnesbilderna visas 
parallellt med Davids ansikte som är svettigt och har en djupt rynkad panna har 
musiken ökat i styrka. Vid den sista närbilden på David, då han stirrar bortom 
kameran, avbryts musiken tvärt. Emily står kvar i dörröppningen. Ljuset är dovt runt 
omkring henne. Utsnittet zoomas in på Emily och hon tar ett steg in i rummet. 
Lampans sken träffar hennes ansikte. Hennes ögon är glansiga och hennes blick är 
riktad mot David när hon säger tyst “Can you see now, daddy?”. I spegeln som står 
lutad mot väggen bredvid Emily ser man Davids spegelbild. David hamnar återigen 
i närbild, hans ögon flackar samt att hans ansikte är slätt. Han tittar upp i taket innan 
utsnittet ändras till en närbild på Emily. Fokus skiftar till spegeln bredvid Emily där 
David syns, tittandes på henne. Han ler och lägger huvudet på sne och säger med 
dov röst “It’s okay”. En snabb närbild på Emily med uppspärrade ögon samt 
darrande läppar innan det övergår till en närbild på David. Han har ett stort leende 
på sina läppar, hans ansikte och axlar är i skugga. Bakgrunden är mörk och ett svagt 
ljus från fönstret skiner in från vänster. Han håller fortfarande huvudet snett vinklat 
och säger “Daddy’s gone now”. 
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Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Miljön är dunkel och när vi ser de inplastade möblerna, i form av en stol och ett 
skrivbord, kan vi anta att detta är Davids kontor. Att möblerna är täckta med plast 
går att tolka som oanvänt och genom detta symboliserar möblerna att de inte har 
använts under en längre tid. Denna symbolik förstärks av de ouppackade 
kartongerna som står i kontoret. Detta ger en känsla av tomhet och ödslighet, med 
tanke på att det som finns i kontoret är oanvänt. Då sekvensen utspelar sig i 
skymning samt att färgen är en aning grå försätter dessa komponenter tillsammans 
tittaren i en specifik sinnesstämning (Braaten et al., 1997). Den gråa tonen över 
rummet kan i sin tur tolkas som ett tecken på den psykiska obalans som existerar i 
handlingen (DeLong & Martinson, 2012). Att sekvensen utspelar sig på kvällen 
förstärker också känslan av att det ligger något tungt över rummet. 

Den svaga belysningen tillsammans med de stora skuggparti som täcker väggarna 
och möblerna vidhåller stämningen för tittaren. Enligt Braaten et al. (1997) arbetar 
dessa komponenter tillsammans för att bygga upp ett visuellt intryck, som i sin tur 
konnoterar en känsla av motvilja och obehag över platsen. Då skuggorna och den 
svaga belysningen är så pass påtagliga upplevs rummet även som något avvikande. 
Emilys ansikte är mer upplyst och har en klarare ton än vad Davids ansikte har, 
vilket indikerar att Emilys reaktion är av betydelse (Braaten et al., 1997). 

Karaktären David är klädd i mörka och dova kläder, som symboliserar en viss 
dysterhet och utmattning. Det som sticker ut i hans utstyrsel är hans gula regnjacka. 
Precis som Braaten et al., (1997) tar upp är valet av kläder ett sätt att förstärka 
budskapet i en scen. Den gula regnjackan kan tolkas som ett sätt att symbolisera en 
inre styrka hos David som vågar bemöta det gråa rummet, ett sätt att indikera på att 
en psykisk obalans är närvarande. Davids flackande blick samt hans rynka i pannan 
konnoterar till nervositet, ängslighet men också förvirring över vad han ser. Detta 
indikerar att han inte förstår varför rummet är som det är, att han inte kan minnas att 
det stått orört. Hans tystnad blir en bidragande komponent som förstärker hans 
reaktion. Under tiden han får minnesbilderna förvrängs hans ansiktsuttryck och 
konnoterar smärta samt lidande. Hans tårfyllda ögon och hans förvirrande sätt 
förstärker den känslan. Rivmärket han har på underarmen upplevs som en 
bekräftelse att det är David som har varit Charlie. När Emily ställer frågan “Can 
you see now, Daddy?” förändras Davids ansiktsuttryck. Hans blick blir tom, hans 
rynka i pannan är borta och hans sätt att kolla runt omkring sig tyder på att han 
försöker ta reda på vart han befinner sig. Detta är ett sätt för filmskaparna att visa att 
Charlie har kommit fram, genom den drastiska förändringen i hans ansikte (Braaten 
et al., 1997). David har porträtterats som en omtänksam person och detta distinkta 
skifte medför ett avvikande beteende i hans personlighet som skapat effekten av att 
hans karaktär beter sig onormalt. Hans stora flin och framtoning förstärker 
avvikelsen samt att han upplevs som obehaglig. Att han i stor del är belagd i skugga 
vidhåller denna känsla men även också Emilys reaktion. Hennes tårfyllda ögon samt 
hennes skygga sätt att röra sig på indikerar rädsla och otrygghet, vilket förstärker 
förändringen med David.  
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Robert De Niro som spelar Davids karaktär har varit med som skådespelare länge 
och porträtterat många olika roller och personligheter. Trots att Robert De Niro har 
haft en mängd olika roller inom olika genre, upplevs hans skådespelarinsatser mer 
allvarsam och med en seriös framtoning. Hans närvaror sätter en viss förutbestämd 
ton samt upplevelse på filmen i helhet. Braaten et al. (1997) menar att valet av 
skådespelare är av betydelser för hur filmen tolkas, men även vilket uttryck detta 
ger tittaren. 

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

Beskärningen varierar under sekvensen mellan helbild, halvbild, närbild och extrem 
närbild. Att använda sig av närbild och extrem närbild när Davids reaktion och 
känslomässiga uttryck är i fokus tyder på att hans reaktion är en viktig komponent i 
scenen (Braaten et al., 1997). Användandet av närbild och extrem närbild när 
Davids ansikte är i fokus skapar en personlig närhet för tittarna och hans 
emotionella reaktion. Inzoomningen som används när Emily är i fokus skapar 
effekten av att något är på väg mot henne samt indikerar fara (Braaten et al., 1997). 

Ljud: Musik, ljudeffekter 

Under sekvensen är en svag musik närvarande, men en del on screen ljud är istället 
mer märkbara. Lampan som tänds, Davids fotsteg samt kartongerna som öppnas blir 
ett verktyg som försätter tittaren i filmens miljö (Braaten et al., 1997). Musiken ökar 
i styrka under tiden scenen fortlöper, men inte så pass att de andra ljuden försvinner. 
Ljuden bidrar till att vi förstår vad David gör i rummet, men musiken bygger 
stämningen (Braaten et al., 1997). Musikens ökade tempo samt dess mörka toner 
tyder på att det är något mystiskt och spännande över scenen. Musiken blir också en 
bidragande komponent för att förstärka Davids känslor. Takten och tempot i 
musiken indikerar en hetsig och stressad stämning, som vidhålls när Davids 
ansiktsuttryck kommer i fokus. Detta kan tolkas som Davids inre stress när han rotar 
igenom lådorna, hans förvirrade tillstånd som blir tydligare (Braaten et al., 1997). 
Musiken slutar abrupt och allt blir tyst, vilket indikerar att David förstått att det är 
han som är Charlie.  

Sekvensen innehåller inte någon ihållande dialog, utan enbart några få meningar 
som sägs av karaktärerna. Dock upplevs dessa fraser mer som ett konstaterande av 
situationen (Braaten et al., 1997). Ett sätt att förtydliga för tittaren vad som faktiskt 
utspelar sig i filmens universum. Emilys sätt att försiktigt och tyst fråga ”Can you 
see now, Daddy?” indikerar att hon vill att David ska förstå men samtidigt är rädd 
för vad som ska hända när han vet sanningen. Hennes darrande röst förstärker denna 
känsla men skapar också en indikation på att hon vet att han kan ändra personlighet. 
Davids svar; “It’s okay. Daddy’s gone now”, tyder på att han inte är sig själv längre 
då han pratar i tredje person. Då hans tonläge ändras är detta även en bidragande 
komponent som tyder på att han inte är sig själv, att något har förändrats. Hans röst 
upplevs som hotfull och han tolkas som obehaglig och skrämmande då denna 
förändring är så tydlig i hans personlighet.  
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Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Sättet att arbeta med klippning vidhåller även stämningen av det visuella (Braaten et 
al., 1997). I scenen varierar klipprytmen markant. I början är det en ganska lugnt 
rytm, men den ökar och blir snabbare när David får sina minnesbilder. Enligt 
Braaten et al. (1997) används denna typen av rytm för att skapa spänning. 
Spänningen förstärks av obalansen i scenen, då klipprytmen varierar mellan 
långsam och snabb. Variationen av de långsamma och snabba klippen skapar ett 
utrymme för tittaren att hinna tolka karaktärernas ansiktsuttryck, då dessa är en 
bidragande komponent till karaktärernas emotionella respons på det som sker. Den 
snabba rytmen i scenen konnoterar även till att en upplösning närmar sig, att något 
är på väg att hända (Braaten et al., 1997). Detta förstärks av scenens färggradering, 
som har en grå ton med en aning gul i sig. Den gråa tonen konnoterar en tung känsla 
kombinerat med den gula tonen som konnoterar fara (DeLong & Martinson, 2012). 
Dessa färger tillsammans signalerar att det är något otryggt och dystert med 
stämningen och rummet. 

8.2.2 Sekvens 2 
Tidskod: 01:25:28-01:26:46 

Denotativ beskrivning 

Charlie har dödat två personer och har precis startat en kurragömmalek med Emily. 
Då Emily är rädd för Charlie har hon lyckats ringa till Kathrine och berättar att 
hon inte vill leka med Charlie längre och att David inte kan hjälpa henne nu.  

Sekvensen börjar med en scen där Kathrine öppnar ytterdörren till huset. Utsnittet är 
i helbild, filmat inifrån hallen mot ytterdörren som öppnas av Kathrine. Det är tyst i 
huse. Hon skjuter sakta upp dörren samtidigt som hon säger ”Hello?”. Hon dröjer 
kvar i dörröppningen innan hon tar några långsamma steg in i hallen. Hon fortsätter 
in i huset och tittar sig omkring. Hennes fotsteg och andetag hörs. Huset är dunkelt 
med en gulgrön ton över sig. Utsnittet ändras till Kathrines point of view, som 
sveper från vänster till höger från hennes position i hallen. Kameran sveper 
långsamt över köket till vänster från hallen. Skuggor täcker stora delar av rummet. 
Kameran glider sedan ut mot trappan som leder upp mot övervåningen i hallens 
ände och stannar på en spade som ligger vid trappavsatsen. Spadens skaft och blad 
är blodiga. Snett till höger bakom spaden syns en dörr som står på glänt. Ljuskällan 
kommer från taket och den öppna dörren. Utsnittet ändras till en halvbild på 
Kathrine som närmar sig spaden och dörren. Hennes ansikte ligger i skugga, den 
ljuskälla som finns är en lampa i fönstret samt ett svagt ljus som kommer från 
vänster i bild. Kathrine har sin mun öppen och rör sig långsamt framåt. Hon tittar 
upp mot trappan och säger med skakig röst ”Hello?”. Hon tar ett andetag och tittar 
mot dörren. 

Utsnittet ändras återigen och är nerifrån källaren upp mot källardörren som stod på 
glänt. Mestadels av bilden är mörk, till och med svart, och fokus ligger på avsatsen 
ovanför källartrappan. Tonen i bilden är en aning gul. Vid avsatsen är en lampa tänd 
och det hänger jackor på väggen till vänster i bild. Kathrine går in genom dörren 
och kommer in i ljuset på avsatsen. Hon föser undan jackorna med armen och ställer 
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sig i dörrhålet ner till trappan. Kathrines ansikte kommer i fokus, i form av en 
närbild, som stirrar ner mot källaren. Hon vänder sig snabbt om samtidigt som man 
ser en gul regnjacka i bakgrunden och Charlie står där. Kathrine hoppar och flämtar 
till samtidigt som hon viskar ”Oh, God, David, you scared me”. Bildutsnittet ändras 
till over the shoulder från Charlies perspektiv, som skiftar till ett liknande utsnitt 
från Kathrines perspektiv. Kathrines ansikte är upplyst och flackar med blicken samt 
andas snabbt. Hon höjer blicken mot Charlie som står i dörrhålet och tittar på henne. 
Charlie säger ingenting utan bara tittar på Kathrine. Hans hand som håller i 
dörrkarmen är blodig, hans hår är blött och stripigt samt att han är svettig i ansiktet. 
Han säger ingenting utan bara tittar på Kathrine. När Kathrine kommer i fokus har 
hon ögonkontakt med Charlie. Hennes ögonbryn rycker lite och blicken flackar när 
hon säger ”David?”. Charlie står kvar likadant i dörrhålet, tittar på Kathrine och 
skakar snabbt på huvudet. Charlie höjer sin högra hand, som är blodig, och tittar 
fortfarande på Kathrine när han slår till henne i bröstet. Kathrine flämtar till och 
utsnittet är återigen en helbild nerifrån botten på källartrappan. Kathrines sträcker ut 
sina armar mot väggarna och faller ner i mörkret av Charlies knuff. 
Bakgrundsmusiken kommer in snabbt precis efter att Charlie har knuffat Kathrine. 
Hon rullar nerför trappan och landar på källargolvet men ansiktet nedåt. I källaren är 
det mörkt och tonen är blåaktig. Kathrine har ansiktet nedåt mot golvet när hon ger 
ett ljud ifrån sig och rör sig sakta bort från trappan. Ljudet av att källardörren stängs 
hörs. 

Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Då Kathrine setts gå in genom ytterdörren vet vi att vi befinner oss på 
bottenvåningen i huset. Det är dunkelt, men det går att urskilja vissa konturer som 
försätter tittaren i en beskrivning av miljön (Braaten et al., 1997). Köket som ligger 
till vänster är mörkt, och stora parti är belagda i skugga. Kontrasten mellan det ljusa 
och mörka skapar en orolig känsla över miljön. Den dassiga och lite gulaktiga ton 
ligger även över denna scen. Detta konnoterar en underliggande känsla av tyngd, 
men miljön i sig ger också ett ovälkommet uttryck (DeLong & Martinson, 2012).. 
Lampans gula sken, från taket, förstärker detta intryck. När Katherine och Charlie 
står mitt emot varandra är Kathrines ansikte upplyst och Charlies mer i mörker. 
Detta blir ett verktyg som används för att ge Charlies personlighet en känsla av 
obehag (Braaten et al., 1997). Då mycket skuggor och mörker omsluter karaktärerna 
konnoterar detta en vemodighet. Vilket kan tolkas som ytterligare ett sätt att 
porträttera närvaron av dissociativ identitetsstörning.  

Kathrines kroppsspråk under sekvensen tyder på att hon är nervös, hon rör sig sakta 
och tvekande. Hennes sätt att titta sig runt omkring tyder på en känsla av nervositet, 
vilket även hennes andetag indikerar (Braaten et al., 1997). Kathrines rörelser och 
hållning samt tystnaden som ligger över huset skapar ett obehag som konnoterar en 
känsla av att det är något onormalt med huset. Denna känsla förstärks dessutom när 
vi får se de mörklagda rummen, men framförallt då spaden som är täckt av blod 
syns i hallen. Kathrines tveksamhet att öppna dörren ner till källaren indikerar att 
hon är på sin vakt och nervös. Detta förstärks med hennes rynkade ögonbryn som 
tyder på en osäkerhet att våga öppna dörren. När Kathrine står i källartrappan är allt 
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tyst, bara hennes andetag hörs och hennes ögon är stora. Hennes sätt att stanna i 
trappan och titta ner i mörkret tyder på att hon inte vill gå ner. Denna känsla 
upprätthålls av att hon snabbt vänder sig om. Charlies entre får Kathrine att blir 
rädd, så hon hoppar till och drar häftigt efter andan. Hennes utandning tyder på en 
lättnad som indikerar på att hon blir lugn av att se ”David”. Charlies sätt att titta på 
henne upplevs som obehagligt då han inte säger något. Hans tystnad blir en effekt 
som förstärker obehaget samt att hans karaktär upplevs som hotfull (Braaten et al., 
1997). Charlies kroppsspråk vidhåller den hotfulla stämning, då han blockerar 
trappan för Kathrine. Hans ansiktsuttryck och hans stirrande blick upplevs som 
apatisk och indikerar en brist på empati gentemot Kathrine. Hans explosiva och 
oprovocerade aggressivitet indikerar på ett avvikande beteende i hans personlighet, 
som också vidhålls i hans sätt att bemöta Kathrine med tystnad. 

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

För att förtydliga känslan av husets tomhet är ett återkommande utsnitt Kathrines 
point of view. Detta sätt bidrar till att tittaren får möjligheten att uppleva scenen på 
samma sätt som Kathrine (Braaten et al., 1997). För att skapa en närhet mellan 
titttaren och Kathrines känslomässiga reaktion används närbild frekvent under 
sekvensen. Vinkeln under Kathrine och Charlies möte skapar en hotfull framtoning 
av Charlies karaktär, då Kathrine står nedanför honom och blickar uppåt (Braaten et 
al., 1997). Dessutom skapar detta en viss utsatthet då vi vet att Kathrine står i en 
trappa. 

Ljud: Musik, ljudeffekter 

Under tiden Kathrine tar sig in i huset och fram till källaren finns det inga icke-
diegetiska ljud med i sekvensen. De ljud de har arbetat med är on screen (Braaten et 
al., 1997), Kathrines fotsteg. Att enbart använda sig av detta ljud bidrar till att 
förstärka Kathrines reaktion. Ljudet av hennes långsamma fotsteg konnoterar att 
hon rör sig trevande, vilket går att tolka som att hon är på helspänn när hon går in i 
huset. Det går även att tolkas som att hon var beredd på att det skulle vara något fel, 
med tanke på telefonsamtalet hon fick av Emily. Att använda sig av ekot i hennes 
steg tyder på att huset är tomt och att huset är lagt i tystnad. Den naturliga ljudbilden 
löper nästan genom hela sekvensen och är en komponent som förstärker känslan av 
att komma in i huset. Tystnaden blir påtaglig och varje naturligt ljud blir märkbart. 
När Kathrine står utanför källardörren hörs en svagt vindil. När Charlie står bakom 
Kathrine i trappan, blir ljudet av hennes andning högt och tydligt. Hennes sätt att 
häftigt dra efter andan konnoterar att hon blir rädd, vilket tolkas som att hon 
skrämdes av att Charlie dök upp. De enda ljud som hörs är Kathrines andetag när 
hon och Charlie tittar på varandra. Tystnaden skapar en olustig känsla av att det är 
något som inte är normalt med situationen eller Davids beteende samt bidrar till en 
tryckande stämning. Dessa faktorer förstärker spänningen som är extremt påtaglig 
mellan Charlie och Kathrine. Musiken kommer drastiskt in i samband med att 
Charlie knuffar Kathrine ner för trappan.  

Den korta dialog som används i sekvensen blir en bidragande komponent som 
förstärker tomheten och ödsligheten i huset. Kathrines frågande sätt att säga 
“Hello?” med låg och darrande röst skapar en effekt av att hon är rädd för det hon 
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eventuellt kommer möta. Trots att hennes röst vid nästa tillfälle är högre vidhålls 
hennes rädsla då hon fortfarande darrar på rösten och ger känslan av att det är något 
olustigt med att vara i huset. Även om hon blir rädd när Charlie dyker upp har hon 
ett lugn i rösten när hon talar till honom. Dock skapar hennes lugn en motsatt effekt 
av att Charlie är helt tyst.  

Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Klippningen har ett långsamt och behagligt flyt. De långsamma rörelserna över 
bottenvåningen bidrar till att förstärka ödsligheten samt försätter tittaren i miljön 
(Braaten et al., 1997). När Charlie och Kathrine är i bild samtidigt, klipps det mellan 
Charlies vy respektive Kathrines vy. Tempot är fortfarande detsamma, vilket skapar 
en underlig känsla över deras möte då varje klipp är utdraget samt vidhåller den 
spänning som finns mellan karaktärerna (Braaten et al., 1997).  

Graderingen som har en gulgrön ton konnoterar att det är något som inte är rätt. Då 
den gula färgen upplevs som en varningsfärg, att man ska akta sig för något, blir det 
något farligt och märkligt över situationen (DeLong & Martinson, 2012). Den gröna 
tonen bidrar till en melankolisk känsla som ligger över nedervåningen. I detta fall 
bidrar den också till att symbolisera lidande, vilket går att tolka som en sätt att 
symbolisera Davids dissociativ identitetsstörning. Dessa känslor och sekvensens 
uttryck förstärks i kombination med Kathrines kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Uttrycket vidhåller en visuell känsla av hur psykisk obalans upplevs samt att valet 
av gradering blir en bidragande effekt som förstärker denna upplevelse (Braaten et 
al., 1997). 

8.2.3 Sekvens 3 
Tidskod: 01:32:33 - 01:34:03 

Denotativ beskrivning 

Emily har sprungit ut från huset för att gömma sig från Charlie som letar efter 
henne. Kathrine har fått tag i en pistol, tagit sig ut från källaren och fortsätter leta 
efter Emily. Hon kommer sedan fram till en grotta i skogen.  

Himlen är mörk och sekvensen utspelar sig utomhus i en grotta som är delvis fylld 
med vatten. En dunkel och blå ton ligger över bilden. Kathrine syns i helbild utanför 
grottan och utsnittet är filmat inifrån mot öppningen. Musik hörs komma inifrån 
grottan och Kathrine tar sig in med en pistol i båda händerna. Hon rör sig försiktigt 
och tittar åt olika håll när hon går ner i vattnet. När Kathrine har kommit in i grottan 
ändras utsnittet från helbild till närbild och fokus är på hennes ansikte. Kathrine står 
med pistolen höjd framför sig och hoppar till då hon hör Charlie säga hennes namn. 
I samma stund som hennes namn sägs får hon en ficklampa riktad mot sitt ansikte. 
Hon tittar in i ficklampan, riktar pistolen mot rösten och ställer en motfråga: 
“Charlie?”. Utsnittet skiftar mellan fokus på Kathrine och Charlie, beroende på vem 
utav dem det är som talar. Kathrine ber Charlie hålla sig på avstånd och frågar efter 
Emily. Kathrine rör sig lätt gungande i sitt sätt att stå när hon pratar med Charlie, 
samtidigt som hon tittar sig konstant runt omkring i grottan. När hon får svaret “No, 
it’s me. It’s David.” rynkar hon ögonbrynen och flackar med blicken. Kathrine 
frågar återigen efter Emily, men det svar hon får är “I just want to explain to you 
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what it is”. Kathrine ber Charlie hålla sig på avstånd och ropar efter Emily 
ytterligare en gång. Under deras dialog, som består av att Charlie försöker övertala 
Kathrine att han är David, kommer Charlie långsamt närmare hela tiden med 
ficklampan riktad mot hennes ansikte. Under dialogen förändras Kathrines blick och 
ansiktsuttryck, hon rynkar inte ögonbrynen, hennes andning är långsam och hennes 
röst är mjuk när hon säger till Charlie “We're going to get you some help, okay?” 
och får ett “I'm sorry” som svar av Charlie. Charlie gör en snabb nick åt sidan med 
huvudet, släcker ficklampan och slår pistolen ur hennes händer. Musikens tempo 
ökar drastiskt samt variationen av fokus på utsnittet. Kathrine får ett slag i ansiktet 
med ficklampan av Charlie så hon faller ner i vattnet. Charlie slänger sig över henne 
och försöker ta ett strypgrepp. Efter tumult lyckas Charlie få ett fast tag om 
Kathrines hals. Hennes ögon spärras upp och hon vevar med sina armar. Charlie 
släpper taget om Kathrine så fort han hör Emily skrika “Dad”.  

Konnotativ beskrivning 

Mise-en-scène: Miljö, skådespelare, ljussättning 

Då det är mörkt utanför grottan indikerar detta att scenen utspelar sig på natten. De 
stenklädda väggarna bidrar till en hård och kall stämning (DeLong & Martinson, 
2012). Känslan av att det inte är en säker plats förstärks med vattnet som täcker 
botten. Detta konnoterar en obalans som går att tolka som att det finns något ovisst 
över platsen. Detta förstärks av att vattnet är mörkt och svårt att tyda samt skapar 
istället en fruktan (DeLong & Martinson, 2012). Fruktan av att gå in i mörkret, men 
också fruktan av vad som finns inne i grottan.  

Sättet som Katrine tar sig in i grottan på, trevande och försiktigt, tyder på att hon är 
rädd. Detta förstärks med att hon tittar sig runt omkring och hennes kroppsspråk har 
ett lätt svajande sätt att stå, vilket går att tolkas som att hon är beredd på flykt. 
Pistolen som hon riktar framför sig tyder på att hon försvarar sig. När Katherines 
namn sägs, hoppar hon till och vrider sig mot rösten. Hennes reaktion tyder på att 
hon inte var förberedd på detta. Hennes rynkor mellan ögonen och lätt flackande 
blir tyder på att hon är förvånad över vad som sägs, men också rädd. Den flackande 
blicken går att tolka som att hon letar efter en flyktväg. Kathrines sätt tyder också på 
att hon är rädd för Charlie, att hans personlighet samt beteende skrämmer henne. 
Charlies aggressiva personlighet är något som tydligt träder fram helt utan 
anledning. Denna snabba ändring i hans agerande vidhåller känslan av att Charlie 
har ett hotfullt beteende mot sin omgivning.  

Scenen är väldigt mörk och den ljussättning de arbetar med är enbart ljuskällan från 
Charlies lampa. Kathrines ansikte är upplyst, från dess att Charlie har sagt hennes 
namn, vilket kan tolkas som att hennes sätt att reagera är av större vikt under 
dialogen (Braaten et al., 1997). Hennes minsta ansiktsuttryck blir tydligt och 
fokuserat, medan Charlie står i motljus och blir gömd i skuggorna. Denna 
ljussättning blir en bidragande komponent som skapar ett obehag, då Kathrine eller 
tittaren inte kan tyda Charlies ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Hans röst låter som 
Davids, men vi kan inte läsa av hans känslor i ansiktet. Detta kan tolkas som ett sätt 
att vidhålla skenet av att det är David som pratar, då Charlie har ett mer likgiltigt 
uttryck. Desto närmare Charlie kommer Kathrine, desto mer kommer hans ansikte 
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in i ljuset. Ljuset har en blå ton som tyder på att det är månen som lyser in via 
grottans öppning. När Charlies ansikte väl syns, får tittarna möjligheten till att 
urskilja hans känslomässiga reaktion. 

Kinematografi: Beskärning, format, kamerarörelse, komposition  

Sekvensen består till stor del av dialog mellan Kathrine och Charlie, där utsnittet är i 
halvbild och skiftar beroende på vem utav karaktärerna det är som talar men också 
vilken av karaktärernas reaktion som ska förmedlas (Braaten et al., 1997). Mellan 
tittarna och karaktärerna skapas en närhet då bilden är beskärd från midjan och 
uppåt samt gör att dialogen blir mer påtaglig. 

Ljud: Musik, ljudeffekter 

I denna scen arbetas det även med en naturlig ljudbild. Fotstegen som ekar när 
Kathrine är på väg in i grottan samt vattnet de står i som ständigt hörs. Vattnet 
skapar en effekt av orolighet, då det är ett ljud som frekvent hörs. Ekot i deras röster 
är en bidragande faktor till att förtydliga vilken plats vi befinner oss på. Ljudbilden i 
sig skapar en tryckande känsla av utsatthet, då den ständiga närvaron av naturliga 
ljud blir så påtaglig. Nästan under hela sekvensen används naturliga ljud för att göra 
karaktärernas situation mer spänd. När musiken plötsligt kommer in är det när 
Charlie slår Kathrine och sedan attackerar henne. Den naturliga ljudbilden finns 
fortfarande kvar och är genomträngande trots att musiken är hög. Musiken tystnar 
tvärt när Emilys gälla skrik hörs.  

Dialogen som används indikerar att Kathrine förstår att det är David som är Charlie. 
Trots att Charlie har en lugn röst när han talar och hävdar att han är David motsägs 
detta då tittaren inte kan se hans ansikte. Då vi hör att det är Davids röst skapar detta 
en emotionell respons hos tittaren som indikerar känslan av förhoppning (Braaten et 
al., 1997). Dock blir dialogen ett tydligt tecken på att det är Charlie som imiterar 
David för att försöka komma närmare Kathrine. Avsaknaden av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk tar bort tittarens chans att tolka karaktärens personlighet vilket leder till 
en tveksamhet i att det faktiskt är David som pratar. Kathrines lugn i rösten när hon 
säger “We're going to get you some help, okay?” ger känslan av att hon tror att det 
är Davids personlighet som pratar, dock ger hennes lugn i rösten en motsatt effekt 
då hennes blick är lätt flackande och orolig. 

Efterbearbetning: Klippning, färggradering 

Klipprytmen är långsam och skiftar mellan Kathrine och Charlie, beroende på vem 
som pratar. Skiftet mellan Kathrine och Charlie symboliserar därav en viss spänning 
som finns mellan karaktärerna (Braaten et al., 1997). Den gråblå tonen som scenen 
har kan även här tolkas som ett tecken på den psykiska obalans som en närvaro, 
men också bidra med en kall samt obehaglig ton över situation mellan karaktärerna 
(DeLong & Martinson, 2012). Den dassiga graderingen skapar även en hård ton 
över platsen och vidhåller den spända energin i scenen. 

8.2.4 Sammanfattning 
Vi kan tydligt se i filmen Hide and Seek att porträtteringen av dissociativ 
identitetsstörning använder de filmiska grundelementen för att förtydliga hur 
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karaktären framställs och upplevs. Genom användandet av olika färggraderingar 
som konnoterar framförallt fara, psykisk obalans, vemodighet samt rädsla är detta 
stereotypiska egenskaper som används för att beskriva personen med dissociativ 
identitetsstörning (Lindgren, 2009). Detta blir tydliga attribut som frekvent 
återkommer under filmen. Lindgren (2009) menar att stereotyper skapar en 
uppfattning av hur personer är, en generalisering av en specifik grupp människor. 
Filmskaparens sätt att använda dessa attribut bidrar till att personer som lider av 
störningen stigmatiseras, på grund av stereotyperna som porträtteras. Ytterligare ett 
sätt att vidhålla dessa föreställningar är genom kinematografin, då det ofta används 
en vinkel underifrån när Charlie är närvarande (Braaten et. al., 1997). Detta 
konnoterar även en känsla av en hotfull framtoning, och som i sin tur stigmatisera 
hur en person som lider av störningen upplevs med sin närvaro (Goffman, 2011). 
Det blir konkret att det arbetas extremt mycket med olika filmiska komponenter för 
att porträttera störningen. Många egenskaper framkommer genom arbetet med 
kameravinklar, intrycket av en specifik miljö och valet av ljud. Vi kan tydligt se att 
miljön ger ett uttryck för att något är fel, specifikt då det dunkla huset i sig 
konnoterar en känsla av melankoli. Detta skapar en föreställning om hur miljön 
upplevs runtomkring en person med dissociativ identitetsstörning (Lindgren, 2009). 
Det tolkas även på ett negativt sätt då miljön ger ett oinbjudet intryck (Braaten et. 
al., 1997). Med tanke på att filmskaparen har en förutbestämd mening med filmen, 
att chockera och skrämma sin publik då genren är skräck, leder detta undermedvetet 
till en stigmatisering av störningen (Goffman, 2011). Inte enbart via karaktärens 
personlighetsdrag och egenskaper utan framförallt genom de olika filmiska 
komponenterna (Braaten et. al., 1997) som blir en stor bidragande faktor till att 
störningen upplevs som stigmatiserande. Filmskaparen har också arbetat med vissa 
personlighetsdrag för att porträttera karaktären som en avvikande person. Quintero 
Johnson och Miller (2016) tar upp att porträtteringen av manliga karaktärer ofta 
framställs som aggressiva, okontrollerbara samt oberäkneliga, och dessa egenskaper 
bidrar till en stigmatisering av störningen (Goffman, 2011). Detta personlighetsdrag 
är återkommande under filmens gång och vidhåller en bild av hur personer med 
störningen agerar mot sin omgivning. Den obehagliga känslan som Charlie 
konnoterar med sitt likgiltiga ansiktsuttryck samt sin tystnad skapar också en 
stigmatisering (Goffman, 2011). Framförallt då dessa drag upplevs som att personer 
med störningen har ett empatilöst sätt att uttrycka sig på samt agerar onormalt i 
sociala situationer (Goffman, 2011).  

Den första sekvensen där David får sina minnesbilder som utlöste hans dissociativa 
identitetsstörning, hustruns otrohet, kan ses som ett exempel på vad Robinson et al. 
(2019) menar med att psykiska störningar oftas porträtteras som lätta att drabbas av. 
Denna porträttering leder till en trivialisering av störningen, då utlösandet av 
dissociativ identitetsstörning ofta består av extrema trauman i barndomen under en 
lång tid (American Psychiatric Association, 2018). Filmskaparnas val av karaktärens 
trauma bidrar till att störningen inte uppfattas på ett allvarsamt sätt, utan 
porträtteringen skapar en nonchalerande syn på de trauman som kan utlösa 
störningen (Robinson et al., 2019). Detta kan bidra till att publiken får en lättsam 
syn på störningen samt att det skapar en överförenkling av orsak till att störningen 
framkallas (Myrick & Pavelko, 2017). När en avvikelse går att urskilja hos en 
individ, menar Goffman (2011) att personer i dess närhet har en tendens att, helt 
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oavsiktligt, ta till åtgärder som reducerar den berördes möjligheter. Detta går att se i 
Emilys sätt att agera, då hon fram till att David får reda på sanningen har försökt 
undanhålla denna för honom. Trots att det tyder på att Emily försöker skydda 
honom, förminskas allvaret med hans välmående. På så vis bidrar filmskaparen med 
en trivialisering kring hur omgivningen agera gentemot personer med störningen, att 
underhållningen av sanningen blir en del av omgivningens reaktion (Myrick & 
Pavelko, 2017).  

I den andra och tredje sekvensen framkommer ett mer avvikande beteende av 
Davids karaktär. Även här arbetar filmskaparna mycket med de filmiska 
komponenterna för att porträttera störningen (Braaten et al., 1997). Då vinkeln är 
underifrån porträtteras störningen på ett hotfullt sätt, vilket leder till en 
stigmatisering av störningen (Goffman, 2011). Detta sätt att använda sig av de 
filmiska komponenterna vidhåller ett hotfullt personlighetsdrag hos karaktären som 
kan bidra till att publikens uppfattning påverkas (West & Turner, 2018). 
Filmskaparens sätt att porträttera störningen på ett våldsamt och utåtagerande sätt 
skapar en diffus bild hos publiken av hur störningen är (Damjanovic et al., 2009), 
som även bidrar med att porträtteringen består av negativt laddade egenskaper. Att 
porträttera störningen med negativa egenskaper kan påverka att publiken uppfattar 
störningen på ett negativt sätt samt att upplevelsen av att alla som har störningen 
innefattar samma egenskaper (Kimmerle & Cress, 2013). Med dessa egenskaper 
bidrar porträtteringen av karaktärernas agerande och beteende till en stigmatiserande 
bild av störningen (Goffman, 2011). Det kan även skapa uppfattningen av att den 
alternativa personligheten består av hotfulla, aggressiva och våldsamma 
personlighetsdrag då denne målas upp som oberäknelig (Damjanovic et al., 2009). 

Genom att använda vissa yttre attribut som representerar störningen, i form av 
kläder, skapar detta en snedvriden uppfattning av att det alltid är något som syns på 
en persons yttre. Karaktären David som enbart är klädd i mörka färger som 
symbolisera en melankolisk känsla samt konnoterar en viss tyngd representeras hans 
psykiska obalans genom hans utseende (Hall, 1997).  

Robert De Niro som har huvudrollen sätter direkt en ton på filmen innan vi har sett 
den (Braaten et al., 1997). Som nämnt tidigare konnoterar hans skådespelarinsats en 
mer allvarsam och seriös framtoning, vilket skapar ett helhetsintryck av filmen 
(Braaten et al., 1997). Då Robert De Niro ses som en seriösare skådespelare skapar 
hans insats redan konnotationer av att filmen i sig är seriös. Dock vidhålls inte detta 
intryck då filmskaparna har porträtterat hans karaktärs psykiska störning på ett 
stigmatiserande samt trivialiserande sätt.  

Filmskaparna indikerar aldrig under filmens gång att det är dissociativ 
identitetsstörning som karaktären lider av. Dock består porträtteringen av vissa 
egenskaper som hör till störningen (American Psychiatric Association, 2018). Trots 
att filmskaparna på ett sätt undviker att nämna störningen, skapar porträtteringen en 
stigmatiserad bild.  
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9. Sammanfattning av resultat 
Vi har undersökt hur dissociativ identitetsstörning porträtteras inom filmerna Mina 
jag och Irene samt Hide and Seek för att kunna besvara studiens syfte: att undersöka 
hur stereotyper, stigmatisering och trivialisering kring psykisk ohälsa, närmare 
bestämt personer med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i 
film, samt hur gestaltningen skiljer sig åt inom två olika filmgenrer, skräck- och 
komedifilm. Genom vår analys har vi kommit fram till att störningen porträtteras på 
ett stigmatiserande, trivialiserande samt stereotypiskt sätt i båda genrerna, men att 
de skiljer sig åt i tillvägagångssätt och implikationer.  

Med hjälp av de filmiska grundelementen i form av mise-en-scèe, kinematografi, 
ljud och klippning skapas konnotationer till obehag och rädsla i skräckfilmen (Hide 
and Seek) medan komedifilmen (Mina jag och Irene) istället skapar konnotationer 
till humor och lättsamhet. Detta leder till att genren skräckfilm bidrar till en 
stigmatiserande uppfattningar om dissociativ identitetsstörning då man kan anta att 
personer med störningen är farlig och oförutsägbar (Goffman, 2011). Inom 
komedifilmsgenren skapas istället en trivialiserande uppfattning av störningen då 
den förlöjligas genom karaktärens överdrivna och komiska gestaltning (Robinson et 
al. 2019).  

Trots att huvudkaraktären i komedifilmen (Mina jag och Irene) blir 
feldiagnostiserad så framkommer det tydligt att han lider av dissociativ 
identitetsstörning vid ett tidigt skede i narrativet. I skräckfilmen (Hide and Seek) 
framkommer det däremot aldrig om och i sådana fall vilken form av psykisk 
störning som huvudkaraktären har, något som bidrar till ett spänningsförhållande 
som är typiskt för skräckfilmsgenren (Braaten et al., 1997). Vi förstår att det är 
dissociativ identitetsstörning som porträtteras genom det gemensamma 
representationssystem som är konstruerat via populärkulturella texter samt vår 
socialt konstruerade verklighetsuppfattning (Lindgren, 2009). Därav behöver inte 
filmskaparna nämna vilken störning det är som porträtteras i Hide and Seek.  

I båda filmerna utvecklar karaktärerna dissociativ identitetsstörning till följd av en 
kvinnas otrohet. I enighet med tidigare forskning blir traumat som porträtteras som 
den utlösande faktorn till männens psykiska störning en trivialisering av störningen 
och det faktiska traumat som är den bidragande faktorn till störningen (Robinson et 
al. 2019). Med tanke på att American Psychiatric Association (2018) beskriver 
utlösandet av störningen som ett repetitivt trauma under barndomen och under en 
lång tid blir uppkomsten av störningen nonchalerad och inte speciellt realistisk. 
Dessutom bidrar filmskaparnas val av det utlösande traumat till uppfattningen av att 
vem som helst i princip kan få störningen av nästintill vad som helst. Detta skapar 
en förenklad bild av hur dissociativ identitetsstörning kan uppstå, vilket kan leda till 
en trivialiserad uppfattning om störningen i sin helhet (Robinson et al. 2019).  

Vår studie bidrar med en djupare förståelse av hur fiktiva porträtteringar av 
dissociativ identitetsstörning kan påverka den faktiska uppfattning av störningen 
samt vilka konnotativa betydelser den fiktiva skildringen skapar. Dessutom bidrar 
vår studie även med en kritisk syn på porträtteringen av psykiska störningar inom 
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populärkulturella texter med uppmaningen om att man bör ifrågasätta hur psykisk 
ohälsa skildras och vilka komplikationer skildringen kan leda till. 

10. Diskussion 
Vår studie har samhällelig betydelse då den ökar förståelsen om populärkulturella 
representationer av personer med dissociativ personlighetsstörning. Vi har, utifrån 
ett socialkonstruktionistiskt synsätt, kunnat etablera att skildringen sker på både 
stigmatiserande och trivialiserande sätt där stereotypa egenskaper framträder och 
därmed bibehålls. Enligt socialkonstruktionismen är kunskap socialt konstruerad 
och det som sägs i filmerna, samt hur det sägs, skapar bilder av världen som leder 
till reella sociala konsekvenser (Lindgren, 2009). Genom att använda sig av 
dissociativ identitetsstörning som huvudsakligt tema i filmerna Mina jag och Irene 
samt Hide and Seek bidrar filmskaparna alltså med att upprätthålla stigman om 
störningen, men gör det på två olika sätt som leder till två olika implikationer. 
Genom att förlöjliga störningen och dess symptom trivialiseras den genom Mina jag 
och Irene, en fiktiv skildring som kan leda till faktiska konsekvenser i form av att 
individer inte söker hjälp om de tycks känna igen sig själva i porträtteringen eller att 
störningen inte tas på stort nog allvar (Myrick et al. 2017). Social ojämlikhet till 
följd av att en psykisk sjukdom trivialiseras är en annan reell konsekvens av 
felaktiga populärkulturella representationer (Myrick et al. 2017). Genom att i Hide 
and Seek framställa karaktären som lider av dissociativ identitetsstörning som farlig 
och oförutsägbar upprätthålls istället ett stigma kring störningen som går i enlighet 
med tidigare forskning, där okunskap och bristande förståelse kring psykiska 
störningar visats leda till en rädsla för personer med psykisk störning (Robinson et 
al. 2019). Liksom med trivialisering är personer som lider av någon form av psykisk 
störning mindre benägna att söka hjälp om de uppfattar stigmatiserande attityder 
kring deras symptom hos andra (Robinson et al. 2019).  

Som tidigare nämnt stödjer tidigare forskning kopplingen mellan okunskap och 
stigmatisering där ökad kunskap kring psykiska hälsotillstånd leder till mindre 
stigmatiserande attityder (Robinson et al. 2019). För att kunna porträttera psykisk 
störning på ett korrekt sätt, och därmed öka kunskapen kring dem, är det därför 
viktigt att det finns en dialog mellan filmskapare (och andra medieproducenter) och 
experter inom psykisk hälsa. Enligt Greg Philo (1996), kommunikations- och 
sociologiprofessor vid University of Glasgow och författare till “Media and Mental 
Distress”, räcker däremot inte ett tätare sådant samarbete. Philo (1996) anser att det 
är de som lider av psykisk störning, deras familjer och stödjare som måste vara 
aktivt involverade i debatten för att det skall ske någon förändring i 
medierapporteringen. Philo (1996) anser att det bör skapas organisationsgrupper för 
de olika formerna av psykisk störning och att dessa bör ha en öppen dialog med 
medieproducenterna. De skall kunna kritisera och kommentera det sätt som deras 
störning blir porträtterad på samt kunna medverka i skapandeprocessen för att 
generera representativt medieinnehåll (Philo, 1996). Philo (1996) anser att 
medieskildringen inte kommer att förändras innan det finns en social rörelse som 
kräver det.  
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För framtida forskning finns det flertalet intressanta perspektiv att studera. 
Framförallt hade det varit av intresse att studera hur andra psykiska störningar 
skildras och vilka konnotationer dessa skapar samt att se om populärkulturen även 
här bidrar med stigmatisering, trivialisering samt upprätthållandet av stereotypiska 
drag gällande dessa psykiska störningar. Dessutom hade det varit intressant att 
studera hur personer som lider av störningen tolkar och uppfattar skildringen samt 
påverkas av denna.
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